
áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@
 

ريم        ، الحمد هللا الموفق لكل خير     ه الك ل   ذىال و، الميسر الستظهاره     ، الضامن حفظ آتاب جع
الم                  معانيه نبعاً  ل ع ا آ م ويوفق له ى       . الينضب ينهل منه آل طالب عل  والصالة والسالم عل

  .رته في الجنة اللهم ارزقنا شفاعته وجي. من اصطفاه اهللا تعالى لتبليغ دينه وتعليم وحيه 
  :أما بعد

اب         لشد ما سرني أن أ    ف ى نسخة من  آت رءان      " عثر عل ام الق د اهللا     "  الجامع ألحك ألبي عب
د األنصاري القرطبي المشهور       ن أحم د ب ـ   محم ى   pdfبصيغة  "  تفسير القرطبي   "ب  عل

ت بكة االنترن ب المصرية  ،ش ة دار الكت أُت،  طبع ي نش ة الت ك الطبع ينتل ريض ب ى الت   عل
دى             ة وال ذ الصغر بمكتب دوى       / صفحاتها من د ب د محم اء األزهر الشريف       –أحم  - من علم

الى  ه اهللا تع ن     االَّ.  رحم ه م ا الحظت غال  لم ق واالنش ا القل ث  أن انتابه م تلب عادتي ل  أن س
رم           التقدح بحالٍ  ملحوظات ذه الصيغة االل         فى مجهود من تك ى ه اب عل ة  بعمل الكت . كتروني

  :كمالوسبحان من له ال
ان يسيراًَ     – طمس اسود    ٣٧ و   ٣٦ بكل من الصفحتين     الجزء األول ففي   يطمس    –   وان آ

  .دال الصفحتين والحل استب.بعض الكلمات 
 . والحل استبدال الصفحة  .٣ بالهامش رقم طمس أسود الجزء السابعوفي 
الي فهي     وبا متأخرة إلى آخر الجزء      " خ" إلى   "  ك " فالصفحات من    الجزء العاشر أما   لت

 . الصحيحة ثم عمل الروابط  والحل وضعها فى أماآنها.بال روابط 
ا  ر  أم ادي عش زء الح م   الج ن رق فحات م م  ١٧ فالص ى رق ودة  ٣٢ إل ر موج ب  . غي ويج

  .استكمالها جميعًا
  .ويجب اعادة ترتيبها . غير مرتبة فصفحات الفهرس الجزء السادس عشرأما

األمر هين وأيسر إذ أ         الجزء العشرون أما    يستحسن   الفهرس  من آخر صفحة     ن   واألخير ف
 استبدالها بأخرى

 بوََّص أن ُتُنُسْح الناشر َيبها َهوَّ فاألخطاء المطبعية التى َن ،باالضافة إلى آل ذلك
ذه الملحوظات      استدر ا وقد استعنت باهللا تعالى على      ل ه دي   ب مستعينَا بنسخة      ك آ ة وال  مكتب

د    الى      حتى تكتمل الفائ ات  العشرين فى ملف واحد                  . ة إن شاء اهللا تع اج الملف م يتبقى ادم ث
 .وعمل فهرس عام متكامل بقدر المستطاع 

  . السابقة وهو تعالى صاحب الفضل والمنةالمهامهذه والحمد هللا الذى يسر لى انجاز آل 
 –بني سالمة     . مسعد عبد الجيد شريف الديب        / فوتني أن أتقدم بالشكر لألستاذ الكريم       والي

ا و   للتأآد من عدم نسيان شئٍ     -بعد انجازه    -مراجعته لكل ذلك    ل   مصر –الجيزة   ه  ل منه تكرم
 .ما استشرته فى جزئية منها لبحسن النصيحة آ

 آمين. وانفعنا به . اللهم اجعل عملنا جميعَا خالصَا لوجهك الكريم 
                                                               

                                                                   راجى رحمة ربه
 مصر  - أتريس  –نصر احمد محمد بدوي / د                                               























































































 



 

























 













































































































































































 







 













































































































































 









































 















 









































































































































































































































































 



 



























































 











































































































































































 





















 









 























 









 





















 





 





























 



 















 















 











































 



 



















 

























































































































































































































 













 















































































































 













 













 























































































































 





































 



























































































 



 











































































































































 





 

































































 











 













































































































































































































































































 



















































































































 





































 





































































































































































































































































































































































































 
 















 

















































































































 

































































































































































































































 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 













 





















































































































































































































 

























































































































































 





































































































































































































































































































 



















































































































































































































































































































 







































































































































































































































































 













































































 























































































































 
 



 



 











 



























































































































 









































































































































 









































































 















































































































































































 







 

























































































































































































































































































































 





































































































































































































































































































































































































































































































































 







































































































































































































































































































































































 





















































































































































































































 















































































































































































































































































































 



























































 































































































 



















 







































































































































































































































































































































 







































































































































































































 





















 

































































































































































































































































































































































































 



























 





























 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



















































































































































 

















































































 

















 







































































































































































































































 





















 





















































































 











































 

















































 

































































































































 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 







































































































































































































































 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































 

























































































































































































































































 











 

















 
 





































 















 



 





































 













































 







































































































































































































 

















 

























 









































































































































































































































 















 











 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 











































































































































































































































 











































































































































































































 

































































 















 



































 
 

 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 









































































































































































































































































































































































































































 



 






	الجزء الأول  :من أول سورة الفاتحة إلى الآية 74 من سورة البقرة
	فهرس الجزء الأول
	سورة الفاتحة
	سورة البقرة 

	الجزء الثاني : من الآية76 إلى الآية 202 من سورة البقرة
	فهرس الجزء الثاني
	تابع سورة البقرة
	اصلاح خطأ

	الجزء الثالث : من الآية 203 من سورة البقرة إلى آخر السورة
	فهرس الجزء الثالث
	بقية سورة البقرة

	الجزء الرابع : سورة آل عمران
	فهرس الجزء الرابع
	سورة آل عمران

	الجزء الخامس : من أول سورة النساء حتى الآية 147 من السورة
	فهرس الجزء الخامس
	سورة النساء

	الجزء السادس : من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 58 من سورة الأنعام 
	فهرس الجزء السادس
	بقية سورة النساء
	سورة المائدة
	سورة الأنعام

	الجزء السابع : من الآية59 من سورة الأنعام إلى الآية 40من سورة الأنفال 
	فهرس الجزء السابع
	استدراك
	بقية سورة الأنعام
	سورة الأعراف
	سورة الأنفال

	الجزء الثامن : من الآية 41 من سورة الأنفال إلى آخر سورة يونس 
	فهرس الجزء الثامن
	بقية سورة الأنفال
	سورة براءة
	سورة يونس

	الجزء التاسع : من أول سورة هود إلى آخر سورة ابراهيم
	فهرس الجزء التاسع
	سورة هود
	سورة يوسف
	سورة الرعد
	سورة ابراهيم

	الجزء العاشر : من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة الكهف 
	فهرس الجزء العاشر
	سورة الحجر
	سورة النحل
	سورة الاسراء
	سورة الكهف
	اصلاح خطأ

	الجزء الحادي عشر : من الآية 51 من سورة الكهف إلى آخر سورة الأنبياء
	فهرس الجزء الحادي عشر
	بقية سورة الكهف
	سورة مريم
	سورة طه
	سورة الأنبياء

	الجزء الثاني عشر : من أول سورة الحج إلى آخر سورة النور
	فهرس الجزء الثاني عشر
	اصلاح خطأ
	سورة الحج
	سورة المؤمنون
	سورة النور

	الجزء الثالث عشر : من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة العنكبوت 
	فهرس الجزء الثالث عشر
	سورة الفرقان
	سورة الشعراء
	سورة النمل
	سورة القصص
	سورة العنكبوت

	الجزء الرابع عشر : من أول سورة الروم إلى آخر سورة فاطر
	فهرس الجزء الرابع عشر
	سورة الروم
	سورة لقمان
	سورة السجدة
	سورة الأحزاب
	سورة سبأ
	سورة فاطر
	استدراك

	الجزء الخامس عشر : من أول سورة يس إلى آخر سورة فصلت
	فهرس الجزء الخامس عشر
	سورة يس
	سورة الصافات
	سورة ص
	سورة الزمر
	سورة غافر
	سورة فصلت

	الجزء السادس عشر : من أول سورة الشورى إلى آخر سورة الحجرات
	فهرس الجزء السادس عشر
	اصلاح خطأ
	سورة الشورى
	سورة الزخرف
	سورة الدخان
	سورة الجاثية
	سورة الأحقاف
	سورة القتال   وهي سورة محمد ( ص) 
	سورة الفتح
	سورة الحجرات

	الجزء السابع عشر : من أول سورة ق إلى آخر سورة المجادلة
	فهرس الجزء السابع عشر
	سورة ق
	سورة الذاريات
	سورة الطور
	سورة النجم
	سورة القمر
	سورة الرحمن
	سورة الواقعة
	سورة الحديد
	سورة المجادلة

	الجزء الثامن عشر : من أول سور الحشر إلى آخر سورة نوح
	فهرس الجزء الثامن عشر
	سورة الحشر
	سوة الممتحنة
	سورة الصف
	سورة الجمعة
	سورة المنافقون
	سورة التغابن
	سورة الطلاق
	سورة التحريم
	سورة الملك
	سورة ن
	سورة الحاقة
	سورة المعارج
	سورة نوح
	اصلاح خطأ

	الجزء التاسع عشر : من أول سورة الجن إلى آخر سورة البروج
	فهرس الجزء التاسع عشر
	استدراك
	سورة الجن
	سورة المزمل
	سورة المدثر
	سورة القيامة
	سورة الانسان
	سورة المرسلات
	سورة عم وتسمى سورة النبأ
	سورة النازعات
	سورة عبس
	سورة التكوير
	سورة الانفطار
	سورة المطففين
	سورة الانشقاق
	سورة البروج

	الجزء العشرون : من أول سورة الطارق إلى آخر سورة الناس 
	فهرس الجزء العشرين 
	سورة الطارق
	سورة الأعلى
	سورة الغاشية
	سورة الفجر
	سورة البلد
	سورة الشمس
	سورة الليل
	سورة الضحى
	سورة(ألم نشرح)
	سورة(والتين)
	سورة العلق
	سورة القدر
	سورة(لم يكن)
	سورة الزلزلة
	سورة(والعاديات)
	سورة القارعة
	سورة التكاثر
	سورة(والعصر)
	سورة الهمزة
	سورة الفيل
	سورة قريش
	سورة الماعون
	سورة الكوثر
	سورة الكافرون
	سورة النصر
	سورة(تبت)
	سورة الاخلاص
	سورة الفلق
	سورة الناس
	اصلاح خطأ
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