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١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  
 تفسيره في المدنية السور من المستثناة اآليات في العلماء على األلوسي تعقبات

  )ًودراسة ًجمعا(
  الشمري حمدان بنت هيا

 العربيـة المملكـة -سـعود الملـك جامعـة -  التربيـة كليـة  – القرآنيـة الدراسـات قسم

  السعودية
  halshammri@ksu. edu. Sa: االليكتروني البريد

  العربي ملخصال

 من كثري على ومناقشات تعقبات وفيه ، كبرية علمية قيمة له األلوسي تفسري

 من املستثناة اآليات يف العلماء على األلوسي تعقبات البحث هذا يف تتبعت . املفسرين

 ميةعل دراسة بدراستها وقمت ، املسائل من بعدد وخرجت ، تفسريه يف املدنية السور

 وخامتة مباحث ومخسة ومتهيد مقدمة على البحث هذا اشتمل وقد . منها الراجح بيانو

 ،السابقة والدراسات ،اختياره وأسباب البحث يةأمه على املقدمة احتوت - وفهارس

 اإلمام ترمجة على التمهيد واحتوى . البحث وخطة ، البحث وإجراءات ،البحث ومنهج

 العلماء على األلوسي تعقبات ائلمس فيها مباحث مخسة مث . بتفسريه والتعريف األلوسي

 أسباب بيان مع الراجح ولبالق اخلروج و ومناقشتها العلماء أقوال بيان يف ّمفصلة

  . والتوصيات النتائج أهم على واحتوت اخلامتة مث .الرتجيح

 أقوال – األلوسي تعقيات – السور تعريف – األلوسي ترمجة : المفتاحية الكلمات

 .املدنية السور - املستثناة اآليات - ءلماالع



        
 

 
 
  
 

١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

Alusi's trackbacks on scholars in verses excluded from the Civil 

Walls in his interpretation (collection and study) 

Haya bint Hamdan al-Shammari 

Quranic Studies Department - College of Education - King Saud 

University - Kingdom of Saudi Arabia 

E-MAIL: halshammri@ksu. edu. Sa 

Abstract 

Al-Alusi's interpretation has great scientific value, and it contains 

trackbacks and discussions among many interpreters. In this research, 

Al-Alusi's followings on the scholars in the verses excluded from the 

Civil Wall were interpreted in his interpretation, and I came up with a 

number of issues, and I studied them with a scientific study and amore 

correct statement from them.This research included an introduction, a 

preamble, five investigations, a conclusion, and indexes. The 

introduction contained the importance of the research, the reasons for 

its selection, previous studies, research methodology, research 

procedures, and research plan. The preface contained the translation of 

Imam Alusi and the introduction of his interpretation. Then five topics 

explaining the issues of al-Alusi's traceability to scholars are detailed in 

explaining the scholars ’statements, discussing them, and coming up 

with a correct saying, along with explaining the reasons for weighting. 

Then the conclusion contained the most important findings and 

recommendations. 

Keywords: translation of Alusi - definition of the fence - the 

complications of Alusi - sayings of scholars - excluded verses 

- civil fence. 



        
 

 
 
  
 

١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  

  

  المقدمة

 ال وحده اهللا إال إله ال أن شهدنو ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده هللا احلمد إن

 وخري ،اهللا كتاب احلديث أصدق فإن :بعد أما ،ورسوله عبده اًحممد وأن ،له شريك

 وكل ،ضاللة بدعة وكل ،بدعة حمدثة وكل ،حمدثا�ا األمور وشر ، حممد هدي اهلدي

   .النار يف ضاللة

Q 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?P  ] آل

  ].١٠٢: عمران

 اهللا بكتاب املسلمني َاعتناء به َِينُتْاع التاريخ يف ٌكتاب ُفَرْعُيـ ال إنهف ،بعد أما

 ألحكامه ًوبيانا ،علومه يف ًوتأليفا ،ًوتفسريا ًشرحاو ،ًوتدريسا ًومدارسة ،ًوتالوة ًحفظا

 ًخدمة املسلمني ُعلماء ُهَفَّلَأ مما وكان ،هذا يومنا وحىت  ٍحممد نبينا على نزل أن منذ
 هامن خيلو يكاد ال اليت القرآن وعلوم التفسري كتب منهم مالعل وطالب املسلمني لعامة

 روح )م١٨٥٤-هــ١٢٨٠ ت( األلوسي ُتفسري التفاسري هذه من وكان ،زمان أو عصر

   .املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين
 استثين ماو ،ومدنيتها السور مكية يف قيل ما يذكر -اهللا رمحه-  األلوسي كان قدو

 ًأحيانا وكان ،)١(والعكس ،مدنية اآليات هذه أو اآلية هذه :فقيل املكية السور من

 يف العلماء على هتعقبات حلصر البحث هذا جاء وقد ،املستثناة اآليات يف َالعلماء ُبَّقَعَتـَيـ

                                 
، "ويف بعــض الــسور الــيت نزلــت مبكــة آيــات نزلــت باملدينــة، فأحلقــت �ــا: "قــال اإلمــام البيهقــي) ١(

 ، دار الكتـــب العلميـــة)٧/١٤٤(البيهقـــي أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي، دالئـــل النبـــوة : ينظـــر

  . هــ١٤٠٥) ١(ببريوت، ط

َوقد عقب السيوطي على قول البيهقـي الـسابق فقـال َّ وكـل نـوع مـن : وكـذا قـال ابـن احلـصار: "َ

إال أن مــــن النــــاس مــــن اعتمــــد يف االســــتثناء علــــى : املكــــي واملــــدين منــــه آيــــات مــــستثناة، قــــال

أبــو الفـــضل حممــد : ، احملقــق)١/٥٦(اإلتقــان يف علــوم القــرآن : ، ينظــر"االجتهــاد دون النقــل

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤اهليئة املصرية العامة للكتاب، : إبراهيم، الناشر



        
 

 
 
  
 

١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ،منها ًراجحا للباحثة يبدو ما ترجيح مع ،اَهِاستودر املدنية السور من املستثناة اآليات

   .واملستعان املوفق واهللا

  

ره أب اوأ ا :  

 األئمة من األلوسي وكون ،)األلوسي تفسري( املعاين روح كتاب أمهية -١

ْمن على هذا خيفى وال ،احملققني ُيطالع َ
ِ َ    .َالكتاب هذا ُ

 قال ،القرآن علوم أشرف من منهما استثين وما واملدين املكي معرفة كون -٢

َوأسبابه ،القرآن آيات نزول َأن اعلم" :الفريوزآبادي  نزول وترتيب ،َ

  .)١("القرآن علوم َأشرف من َِّواملدنية ،ِّاملكية ُّالسور

 يف الراجح بيان يف والرغبة ،احملققني العلماء من َّواملتعقب ِّاملتعقب كون -٣

  .التعقبات هذه

 وكل بل ،مفسر كل إليها حيتاج اليت العلوم من واملدين املكي معرفة كون -٤

 ألحد حيل ال" :الشافعي اإلمام قال ،تعايل اهللا كالم يتدبر أن يريد من

 ،ومنسوخه بناسخه :اهللا بكتاب عارفا رجال إال اهللا دين يف يفيت أن

 وفيما ،به أريد وما ،ومدنيه ومكيه ،وتنزيله وتأويله ،ومتشا�ه ومبحكمه

   .)٢(" ...أنزل

  

                                 
حممـد : ، احملقـق)١/١٠٠(بصائر ذوي التمييز يف لطـائف الكتـاب العزيـز، للفريوزآبـادي : ينظر) ١(

ا�لـس األعلـى للـشئون اإلسـالمية بالقـاهرة، جلنـة إحيـاء الـرتاث : ، الناشـر)ط(علـي النجـار، د

  . اإلسالمي

أبـــو عبـــد الـــرمحن عـــادل بـــن : ، احملقـــق)٢/٣٣١(الفقيـــه و املتفقـــه للخطيـــب البغـــدادي : ينظـــر )٢(

  . هــ١٤٢١) ٢(يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي بالسعودية، ط

  



        
 

 
 
  
 

١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ت اراا :  

 من املستثناة اآليات يف العلماء على األلوسي تعقبات تناولت دراسة على أقف مل

   .أعلم واهللا ،املدنية السور

ا  :  

 فاالستقرائي ؛واالستنباطي والوصفي االستقرائي املنهج دراسيت يف سأستخدم

 ،وأدلتهم اآليات هذه يف لعلماءا أقوال نقل يف والوصفي ،التعقبات حصر يف سيكون

   . تعقباته يف األلوسي منهج وبيان ،االختالف عند األقوال بني الرتجيح يف واالستنباطي

  :  ا إاءات

   .قائليها إىل مستثناة بأ�ا القول ونسبة املستثناة اآليات ذكر -١

ِالمتـعقب ِالكالم ذكر -٢ َّ َ َُ    .عليه األلوسي تعقبو ،ْ

 ؛اآليات هذه عن قيل ما دراسة يف والتوسع ،النزول أسباب ىلإ الرجوع -٣

   .الفريقني أحد قول لرتجيح

 سورها إىل عزوها مع العثماين بالرسم البحث يف الواردة القرآنية اآليات كتابة -٤

   .أرقامها وذكر

   . البحث يف الواردة واآلثار األحاديث حتريج -٥

    . البحث يف ؤهمأمسا ُدِرَت الذين للعلماء الرتمجة -٦

 ا :  

   :التايل النحو لىع وخامتة مباحث ومخسة ومتهيد قدمةم إىل البحث هذا تقسيم مت

 ومنهج ،السابقة والدراسات ،اختياره وأسباب ،البحث يةأمه ايهوف :المقدمة

   .البحث خطةو ، البحث إجراءاتو ،البحث

 وفيه ،)المعاني روح( يرهبتفس والتعريف ،األلوسي لإلمام الترجمة :التمهيد

   :مطلبان



        
 

 
 
  
 

٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

   .األلوسي لإلمام الرتمجة :األول املطلب

   .)املعاين روح( األلوسي بتفسري التعريف :الثاين املطلب

` Q : تعقب األلوسي على مقاتل في استثناء قوله تعالى: المبحث األول

a c b  dP ]وفيه أربعة مطالب،  من مدنية سورة األنفال]٣٠: األنفال :  

   .األنفال سورة مدنية يف القول حتقيق :األول املطلب

   .عليه األلوسي وتعقب ،اآلية هذه استثناء يف مقاتل كالم ذكر :الثاين املطلب

   .فريق كل أدلة وبيان ،املسألة دراسة :الثالث املطلب

   .الرتجيح :الرابع املطلب

ثناء قوله في است ابن الفرس األندلسي تعقب األلوسي على: المبحث الثاني

، من مدنية سورة التوبة] ١٢٨: التوبة[ Q ¡ � ~ } |P : تعالى

  : وفيه أربعة مطالب

   .التوبة سورة مدنية يف القول حتقيق :األول املطلب

   .عليه األلوسي وتعقب ،األندلسي الفرس ابن كالم ذكر :الثاين املطلب

   .فريق كل أدلة وبيان ،املسألة دراسة :الثالث املطلب

   .الرتجيح :الرابع باملطل

 QG F E :  قوله تعالىتعقب األلوسي على من استثنى: المبحث الثالث

 K J I HP ]بحجة النداء بـــ من مدنية سورة الحجرات ]١٣: احلجرات  Q

F EP  ،وفيه أربعة مطالب :  

   .احلجرات سورة مدنية يف القول حتقيق :األول املطلب

   .عليه األلوسي وتعقب ،األلوسي قبهتع الذي الكالم ذكر :الثاين املطلب

   .فريق كل أدلة وبيان ،املسألة دراسة :الثالث املطلب

   .الرتجيح :الرابع املطلب



        
 

 
 
  
 

٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

قوله  سورة الحديد إلى ِ أولاستثناءتعقب األلوسي على : المبحث الرابع

وفيه ، من مدنية سورة الحديد ]٧: احلديد [Qh g fe dP: تعالى

  : أربعة مطالب

   .احلديد سورة مدنية يف القول حتقيق :ولاأل املطلب

   .عليه األلوسي وتعقب ،األلوسي تعقبه الذي الكالم ذكر :الثاين املطلب

   .فريق كل أدلة وبيان ،املسألة دراسة :الثالث املطلب

   .الرتجيح :الرابع املطلب

� ¡ ¢ Q :  قوله تعالىاستثناءتعقب األلوسي على : المبحث الخامس

§ ¦ ¥ ¤ £ ¨ P ]وفيه ثالثة ، من مدنية سورة الحديد]  ١٦: احلديد

  : مطالب

   .عليه األلوسي وتعقب ،األلوسي تعقبه الذي الكالم ذكر :األول املطلب

   .فريق كل أدلة وبيان ،املسألة دراسة :الثاين املطلب

   .الرتجيح :الثالث املطلب

   .والتوصيات النتائج فيها :الخاتمة



        
 

 
 
  
 

٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  

ا:  ا ا، ه وا )روح ما(  

ول اا:  ا ا.  

وم ا :  

 ،)١(باأللوسي املعروف ،احلسيين اهللا عبد بن حممود الدين شهاب الثناء أبو هو

ْمن نسبهم ثبوت مع وهم ، نبينا بيت آل األشراف السادة من األلوسية واألسرة
ِأبـعد ِ

َ َْ 

 .)٢(باألنساب فاخرالت عن الناس

م :  

ُتـنسب َ  الفرات على قرية وهي األصح، على بالقصر )ألوس( إىل األلوسية األسرة ُْ

 هوالكو وجه من إليها ََّفـر أجدادهم أحد ألن ألوس؛ إىل انتسبت وإمنا عانات، قرب

  .)٣(أهلها وقتل بغداد، دهم عندما الترتي

  : ه

  .)٤()هــ١٢١٧( سنة شعبان عشر رابع معةاجل يوم بغدادب األلوسي العالمة ولد

  : وه

 من ًعددا عليه حفظ وقد ،األلوسي حممود بن عبداهللا والده شيوخه أشهر من

   ،)٦(القراءات عنه أخذ وقد ،العمري عبداهللاو ،)٥(الفرائض وعلم والفقه النحو متون

                                 
 ).٧/١٧٦(، واألعالم للزركلي )١٤٥٣ص ( حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار )١(

  ).٩ص  (أعالم العراق حملمد �جت األثري) ٢(

  ).٨-٧ص (السابق ) ٣(

  ).٢/٤١٨(، ومعجم املؤلفني إلمساعيل باشا الباباين )٢١ص (السابق ) ٤(

 ). ٣ص ( غرائب االغرتاب لأللوسي )٥(

 ). ٢٥ص ( املرجع السابق )٦(



        
 

 
 
  
 

٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  .)١(صوفالت عنه وأخذ ،الصفات مسألة عليه قرأ وقد ،النقشبندي خالدو

 الدين خري نعمان وابنه ،)٢(األلوسي عبدالرمحن أخوه تالميذه أشهر ومن

  .)٣(األلوسي

 مو ا :  

 كان حيث ؛وأدب علم بيت يف نشأ وقد ،بالعلم حافلة األلوسي حياة كانت

 عشرة الرابعة يبلغ أن قبل املتون األلوسي حفظ وقد ،بغداد يف للمدرسني ًرئيسا أبوه

 حىت والتأليف بالتدريس اشتغلو ،عصره يف والعلماء املشايخ كبار عن وتلقى ،عمره من

 العلمية النهضة أحيا ًبارزا، ًإماما فصار ؛وفؤاده لبه عليه وملك ،حياته كل عليه العلم مأل

 ،العلم وطلبة العلماء َةَلْبـِق كان وقد ،األقطار سائر يف واشتهر صيته وذاع ،العراق بالد يف

 يكن ومل ،)هـ١٢٥٠( القعدة ذي من عشر السابع يف بغداد يف اإلفتاء منصب ويل وقد

 .)٤(الزمان ذلك يف املكان أهل ألعلم إال ىَطْعُيـ املنصب هذا

 :  

 املؤلفات، من عدد يف ْتَلَّثـََمت ،ًعلمية ًثروة األلوسي الدين شهاب الشيخ ترك لقد

  :يلي ما اأمهه ْنِم ،ًاكتاب عشرين من أكثر غتلب

 وسيأيت ،)املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح( املسمى تفسريه -١

   ،بيانه

  .اإليرانية األسئلة عن العراقية األجوبة -٢

                                 
 ). ٨ص ( املرجع السابق )١(

 ). ١٧-١٥ص (أعالم العراق حملمد �جت األثري :  انظر)٢(

 .  املرجع السابق)٣(

، حليـــة البـــشر يف تـــاريخ القـــرن الثالـــث عـــشر للبيـــومي )٦٤-٦٣ص (غرائـــب االغـــرتاب :  انظـــر)٤(

١/٥٧٠ . 



        
 

 
 
  
 

٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  .واإلياب واإلقامة الذهاب يف األلباب ونزهة االغرتاب غرائب -٣

  .القطر شرح حاشية -٤

  .ةالالهوري األسئلة على العراقية األجوبة -٥

  .)١(املؤلفات من غريهاو

 ءء ا:  

 أحد  كان" ):م١٩١٦ = هــ١٣٣٥ ت( البيطار الرزاق عبد الشيخ عنه قال

 حىت الفنت، عن اًمتجنب ،بالسنن اًمتمسك الصدق، عن حييد وال ،احلق يقول ،الدنيا أفراد

 أل�ما ؛ اهللا رسول جده وحديث اهللا، كتاب خلدمة ِهِميل ُّجل وكان ... اًجمدد جاء

 احلرص يف غاية وكان واملفهوم، املنطوق يف املرجع وإليهما العلوم، مجيع على املشتمالن

 ثالث ابن وهو والتأليف بالتدريس واشتغل وسهمه، منه نصيبه وتوفري ،علمه تزايد على

 اخلطب إمالء من وأكثر احملمية، بغداد يف للحنفية وأفىت ،ووعظ ودرس سنة، عشرة

 احلسان، أجياد يف والعقود واملرجان، اللؤلؤ كأنه ُهُّطَخَو واملسائل، والفتاوى ل،والرسائ

 قدر ذي بنيشان السلطان إليه وأرسل وألف، ومائتني وثالثني مثان سنة اإلفتاء َدِّلُقـ

 باختالف اًـــــــعامل كان :والعود الند بأرج املسماة ترمجته يف أمحد السيد جنله قال وشان،

 كآبائه املذهب َّشافعي االعتقاد، َّسلفي والغرائب، والنحل امللل على اًمطلع املذاهب،

 إىل مال أمره آخر يف مث األعظم، باإلمام يقتدي املسائل من كثري يف أنه إال األجماد،

  .)٢("االجتهاد

 من وآية العراق، ىف العلماء شيخ - اهللا رمحه-  كان" :الذهيب الدكتور عنه وقال

ًعالمة أصبح حىت العلوم من ًاكثري مجع ،األيام نوادر من ونادرة م،العظا اهللا آيات  ىف َّ

                                 
-٢٨ص (أعـالم العـراق حملمــد �جـت األثــري :  تنظـر هـذه املؤلفــات وغريهـا يف املـصادر التاليــة)١(

 ). ٤١٩-٢/٤١٨(، ومعجم املؤلفني إلمساعيل باشا )٧/١٧٦(، واألعالم للزركلي )٣٢

 ).١٤٥٤-١٤٥٣ص ( البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر  حلية)٢(



        
 

 
 
  
 

٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ُِدتزاي على احلرص ىف ًغاية اهللا رمحه وكان ... واألصول الفروع ىف َّفهامة واملعقول، املنقول

  .)١("منه نصيبه وتوفري ،ِهِمْلِع

 وإمام ،املدققني وعمدة احملققني، خامتة هو" :شهبة أبو حممد الدكتور عنه وقال

 .)٢("املفسرين

و :  

 وسبعني ومائتني ألف سنة القعدة ذي من وعشرين حادي -تعاىل اهللا رمحه-  تويف

 عمره وبلغ يزار، مشهور وقربه الكرخي، معروف الشيخ من القربب ودفن ،)هــ١٢٧٠(

  .)٣(سنة ومخسني ثالث حنو

                                 
 ).١/٢٥٠( التفسري واملفسرون للذهيب )١(

 ).١٤٥ص ( اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )٢(

ــــــث عــــــشر )٣( ــــــاريخ القــــــرن الثال ــــــشر يف ت ــــــة الب ــــــذهيب )١٤٥٥ص ( حلي ، والتفــــــسري واملفــــــسرون لل

)١/٢٥١.( 



        
 

 
 
  
 

٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ما: ا  روح( ا ما(  

ا ا  :  

 ذكر وقد ،ًاقدر ّوأجلها ًشأنا، األلوسي اإلمام مؤلفات أعظم من التفسري هذا يعد

 يف رأى أنه وهي التفسري، هذا تأليفه سبب سبب كانت رآها ةرؤي أن تفسريه مقدمة يف

 فرفع ،والعرض الطول على فتقهما ورتق واألرض، السماوات بطي هأمر  اهللا أن املنام

 هذا مستعظما نومه من فانتبه ،املاء مستقر إىل األخرى وخفض ،السماء إىل يدا وسياألل

 الليلة يف فيه فشرع التفسري، يف كتاب تأليف إىل إشارة أ�ا الكتب بعض يف قرأ أن إىل

 عمره وكان اهلجرة، من ومخسني واثنتني ومائتني ألف سنة شعبان من من عشرة السادسة

 روح( كتابه يسمي أن الفضالء أحد عليه أشار منه فرغ فلما ة،سن وثالثون أربع وقتذاك

  .)١()املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين

  : اب

 هذا وشرف التفسري علم أمهية عن فيها حتدث خبطبة تفسريه األلوسي افتتح

 إليه حيتاج ماوفي ،والتأويل التفسري معىن يف الفوائد من جمموعة ذكر يف شرع مث ،العلم

 وذكر ، اهللا كتاب أمساء يف العلم أهل أقوال وساق ،بالرأي التفسري ومعىن ،املفسر

 من وغريها القرآن، إعجاز ووجھ ،وترتيبه القرآن ومجع ،السبعة باألحرف املراد

  .)٢(الفوائد

 ا ا  :  

ُّيـعد َ  ْنَم دوجه من ًاكثري مؤلفه هفي ودعأ حيث ؛التفاسري ِأوسع ْنِم ُالتفسري هذا ُ

 علمية شخصية ذا ناقدا كان بل ناقل، جمرد يكن مل األلوسي لكن ،املفسرين من سبقه

  .بارزة

                                 
 ).٥-١/٤( تقسري األلوسي روح املعاين )١(

 ).٣٤-١/٥( السابق )٢(



        
 

 
 
  
 

٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ،ُوأوفاه ُهُوأمجع ٍتفسري ُخري )املعاين روح( وتفسري" :شهبة أبو حممد الدكتور يقول

 تفسري حاشية سيما وال وحواشيها، قبله التفسري كتب ِّكل َخالصة فيه مجع وقد

 ا،َِهرموز َبعض َّلَح وقد البيضاوي، تفسري على اخلفاجي الشهاب وحاشية الكشاف،

 قيمة، استدراكات وله العلماء، على منها املراد فهم استعصى اليت اخلفية وعبارا�ا

 ناقل، جمرد ليس فهو اآلراء، بني برأيه ِيلْدُي ما ًوكثريا ،العلماء من سبقه ملن دقيقة وتعقبات

  .)١("النرية وأفكاره البارزة، العلمية شخصيته له بل

ًحكم نفسه ينصب التفاسري هذه عن ينقل إذ وهو" :الذهيب الدكتور وقال َ  ًعدال اَ

ًمدقق اًادَّنق نفسه من وجيعل بينها،  يعرتض ما ًاكثري فرتاه ينقل، فيما ا�حر رأيه يبدى مث ا،ُ

 كما ،غريهم عن أو حيان، أىب عن أو وى،البيضا عن أو السعود، أىب عن ينقله ما على

 املسائل بعض ىف اخلصوص على عليه ويرد املسائل، من كثري ىف الرازى الفخر يتعقب تراه

ْمن لبعض ًارأي استصوب إذا إنه مث حنيفة، أىب ملذهب منه ًاانتصار ؛الفقهية  عنهم ينقل َ

ُجحهَرَو ،له انتصر َ   .)٢("عداه ما على َّ

ا ا  :  

 بعدة سبق كما التفسري يف ًموسوعة كونه غري - اهللا رمحه- األلوسي تفسري يتميز

  :يلي ما منها أمور،

  .)٣(النزول بأسباب فيه األلوسي اعتناء -١

 الدليل يؤيده منها ٍقول اريختوا ،األحكام آيات يف العلم أهل أقوال استيفاء -٢

 األقوال مجع على وقدرته ،العلم بسعة تفسريه له ويشهد ،معني ملذهب تعصب غري من

  .وتلخيصها

                                 
 ).١٤٦ص ( اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )١(

 ).١/٢٥٣( التفسري واملفسرون )٢(

 ).١/٢٥٦ (تفسري واملفسرون  ال)٣(



        
 

 
 
  
 

٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 عليها مير ال فإنه األحكام آيات عن َمَّلَكَت إذا جنده كذلك" :الذهيب الدكتور قال

  .)١("بعينه ملذهب منه ٍتعصب ِعدم مع ،وأدلتهم الفقهاء مذاهب استوىف إذا إال

  .التفسري هذا خالل من للسلف األلوسي انتماء ورظه -٣

َِسلف واأللوسى" :ذهيبال الدكتور قال ِّسىن ،املذهب ُّيَ  ما ًاكثري نراه وهلذا ؛العقيدة ُّ

ُيـفند   .)٢("ملذهبه املخالفة املذاهب أصحاب من وغريهم والشيعة املعتزلة آراء َُِّ

 النحو علماء كبار من األلوسي كان قدو ،اللغوية باملسائل الكبري االهتمام -٤

  .)٣(كثرية ويةلغ حتقيقات تفسريه يف وله ،والبالغة

  . )٤(يفسرها اليت باآلية تتصل اليت التارخيية املسائل إىل األلوسي َقَّرَطَت -٥

  .املفسرين من سبقه من على األلوسي تعقبات كثرة -٦

 دقيقة وتعقبات قيمة، استدراكات وله" :األلوسي عن شهبة أبو حممد الدكتور قال

 له بل ناقل، جمرد ليس فهو اآلراء، بني هبرأي ِيلْدُي ما ًوكثريا ،العلماء من سبقه ملن

  .)٥("النرية وأفكاره البارزة، العلمية شخصيته

  :  اات

 باالسرائيليات األخذ من واحلذر احليطة شديد - اهللا رمحه-  األلوسي كان

  .لإلسرائيليات مبحاربته امتاز قد و ،التفسري يف واملوضوعات

 من اآللوسي اإلمام كان ملاو" :-اهللا رمحه- شهبة أبو حممد الدكتور قال

 ْنَم كالم على ٍاطالع ُوسعة العلوم، من كثري يف ٌعلمية ٌكةرمشا له وكانت املتأخرين،

                                 
 ).١/٢٥٥( السابق )١(

 ).١/٢٥٣( التفسري واملفسرون للذهيب )٢(

 ).١/٢٥٤( السابق )٣(

 .)٥/٢٨٢( وسي تفسري األل انظر على سبيل املثال)٤(

 ).١٤٦ص ( اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )٥(



        
 

 
 
  
 

٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 وقع فيما يقع مل ََّمث ْنِمَف وأسانيده، مبتونه العارفني وأئمته احلديث علماء سيما وال سبقوه،

 وغريها، الفضائل يف املوضوعة األحاديث ذكر من له السابقني املفسرين بعض فيه

 اختالقها إىل ُهِّبَنُيـِل ذكرها إمنا وهو باإلسرائيليات، االغرتار َنِم ُُهتفسري خال كذلكو

 هلا أن أو �ا التصديق من - وأهله العلم طلبة سيما وال-  املسلمني وحتذير ،وبطال�ا

 تفسريه يف كثري ابن افظاحل العالمة بعد املفسرين من اًدَحَأ أعلم ومل اإلسالم، يف أصال

 رد يف أفاض فقد ؛تفسريه يف اآللوسي اإلمام فعل مثلما واملوضوعات اإلسرائيليات حارب

  .)١("اتقواملختل اإلسرائيليات هذه

 لإلسرائيليات النقد شديد أنه األلوسى على نالحظ ومما" :الذهيب الدكتور وقال

 مع صحيحة، وظنوها تفاسريهم رينِّاملفس من كثري �ا حشا الىت املكذوبة واألخبار

  .)٢("ًاأحيان منه سخرية

 ا أ:  

  :يلي ما األلوسي تفسري على املآخذ أهم من

 ،هلم التسليم يرى وأنه ،فارض وابن عريب كابن الصوفية غالة على ثناؤه -١

 غريب االستغاثة كمسألة املسائل بعض يف خيالفهم ذلك مع وهو ،)٣(هلم َاملخالف وا�امه

  .ْمُهُهِّفَسُيَو ،عليهم ُلِمَْحي فرتاه ؛والقبور ،اهللا

  .االستطرادات كثرة -٢
 ما تفسريه يف وليس" :فقال األمرين هذين شهبة أبو حممد الدكتور عليه عاب وقد

 القارئ غرقَي يكاد حىت إليه، يستطرد فيما والتوسع االستطرادات، كثرة إال عليه يؤاخذ

                                 
 ).١٤٦ص ( اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري )١(

 ).١/٢٥٥( التفسري واملفسرون )٢(

، ٢/٤١٩، ١/٥٣(روح املعـــــــاين يف تفـــــــسري القـــــــرآن العظـــــــيم والـــــــسبع املثـــــــاين :  انظـــــــر األمثلـــــــة)٣(

٤/٢٤١ .( 



        
 

 
 
  
 

٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 يف جلاءت كتابه من إليه استطرد ما نزع اًأحد أن ولو دراكات،االست هذه حبر يف لكتابه

 ذلك فعل ولعله ،إليه يدعو ما مثة فليس ؛اإلشاري للتفسري ذكره وكذلك كثرية، رسائل

  .)١("األذواق جلميع اًيِضْرُمَو التفسريية، األلوان لكل اًجامع ُُهكتاب َيءِجَيِلَو ُّتصوفية، لنزعة

   

                                 
 ).١٤٦ص (واملوضوعات يف كتب التفسري  اإلسرائيليات )١(



        
 

 
 
  
 

٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ول اا:  ا    ءا  :   

Qa ` dc bP ]٣٠: األنفال[  م رة لما،  

 و أر :  

  

ول اا:  لا  م رة لما.  

 ؛الفريوزآبادي اإلمجاع ذكر وممن ،مدنية األنفال سورة أن على التفسري أهل أمجع

   .)١("باإلمجاع مدنية رةالسو هذه أن اعلم" :قال فقد

   .)٢("مدنية األنفال أن على وااتفق فقد" :حجر ابن احلافظ وقال

  . )٣("بدر يف نزلت ً؛إمجاعا مدنية" :البقاعي وقال

َمساها األنفال سورةو  غزوة عن حتدثت أل�ا ؛)٤(بدر سورة ب عباس ابن ََّ

 جيب اليت رشاداتواإل ،هادباجل املتعلقة والتشريعات َاألحكام ُالسورة تضمنت وقد ،بدر

 بعض ومساها ،واملساملني احملاربني وبني بينهم وكذلك ،بينهم فيما اتباعها املؤمنني على

  .أعلم واهللا ِل،النزو ُمدنية َالسورة أن يقتضي وهذا ،)٥(اجلهاد سورة املفسرين

  

  

                                 
 ). ١/٢٢٢( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )١(

 ). ٨/٦٥٧( فتح الباري )٢(

 ). ٢/١٤٤( مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور )٣(

، ومـــسلم يف صـــحيحه )٤٨٨٢(رقـــم ) ٦/١٤٧(أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه :  متفـــق عليـــه)٤(

، "نزلــــت يف بــــدر: "، والــــذي يف البخــــاري قــــال ابــــن عبــــاس)٣٠٣١(٣١، رقــــم )٤/٢٣٢٢(

 ".  تلك سورة بدر: "والذي يف مسلم قال ابن عباس ملا سئل عنها

 ). ٣/١٨١(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي :  انظر)٥(



        
 

 
 
  
 

٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ما: ذ    ءه ا ا، و ا .  

 نزلت فإ�ا  Qd   c  b   a  `P :تعاىل قوله إال مدنية السورة أن مقاتل كرذ

  .)١(مبكة

ًمعقبا األلوسي قال وقد  تعاىل اهللا رضي- عباس ابن عن َّصح بأنه َّدُور" :عليه َُِّ

 عن خيلو ال مبا القولني بني ْمُهُبعض َعََمجَو ،باملدينة نزلت بعينها اآلية هذه أن -عنهما

  .)٢("ٍنظر

ا ا: درا ن ،او أد  .  

   :قولني على اآلية هذه مدنية يف َفِلُتْاخ

  :مدنية أنها :األول القول

 زيد بن وجابر وعكرمة احلسنو ثابت بن وزيد الزبري بن اهللا عبد عن هذا روي وقد

  .)٣(املفسرين من واحد غري واختاره ،وعطاء

  :يلي بما ذلك على واستدلوا

 :قال جبري بن سعيد عن )٤(صحيحيهما يف ومسلم البخاري أخرجه ما -١

 البخاري، لفظ وھذا ،"بدر يف نزلت :قال ؟األنفال سورة :ب عباس البن قلت"

  .)٥("بدر سورة تلك" :مسلم وفي

                                 
  ). ٢/٩٧( تفسري مقاتل بن سليمان )١(

  ). ٥/١٤٧( تفسري األلوسي )٢(

، )٢/١٨٦(، وزاد املــــسري )٢/٥١٨،٤٩٦ (احملــــرر الــــوجيز، و)٣/٣٢٣ (يــــلمعــــامل التنز:  انظــــر)٣(

، وفــــتح )٢/٢٨٩(، ولبــــاب التأويــــل يف معــــاين التنزيــــل )٧/٣٦٠) (واجلــــامع ألحكــــام القــــرآن

  .)٢/٣٢٣(القدير 

، ومـــسلم يف صـــحيحه )٤٨٨٢(رقـــم ) ٦/١٤٧(أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه :  متفـــق عليـــه)٤(

 ).  ٣٠٣١(٣١رقم ) ٤/٢٣٢٢(

 ). ٤/٣( الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي )٥(



        
 

 
 
  
 

٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 األنفال سورة ونزلت" :قال عباس ابن عن جماهد عن )١(النحاس أخرجه ما -٢

  .)٢("مدنية فهي ؛باملدينة

  .)٣("باملدينة األنفال نزلت" :قال ثابت بن زيد عن مردويه ابن وأخرج -٣
   .كلها السورة مدنية على تدل الروايات فهذه

 البخاري أخرج قدف ؛كلها السورة مدنية على يدل ما النزول باسبأ من ردو -٤

: األنفالQ\  [   Z  Y  X  W   VP  ]  نزلت ملا" :قال ب عباس ابن عن

 فجاء ،عشرة من منهم واحد يفر ال أن عليهم فرض حني املسلمني ىعل ذلك شق ]٦٥

Q  z  y     x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l :فقال التخفيف

{P  ]خفف ما بقدر الصرب من نقص العدة من اهللا َفَّفَخ فلما :قال ،]٦٦: األنفال 

  .)٤("عنهم

  :مكية أنها :الثاني القول

 املظفر أبو اختارهو ،)٥(وعكرمة وجماهد سبق، كما انسليم ُبن ُمقاتل إليه ذهب

  .)٧(النيسابوري الدين ونظام ،)٦(السمعاين

                                 
 ). ٢/٣٦٥( الناسخ واملنسوخ للنحاس )١(

 ). ٤/٣( الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي )٢(

 ). ٤/٣( السابق )٣(

  ).٤٦٥٣( رقم ،) ٦/٦٣( أخرجه البخاري يف صحيحه )٤(

  ).١٥٩٧٦(برقم ) ١٣/٥٠٢( رواه عنهما الطربي يف تفسريه )٥(

َْســنـيد(لكــن إســناده ضــعيف؛ فيــه احلــسني بـــن داود املصيــصي املعــروف بـــــ         ، وهــو ضـــعيف، )ُ

، وعبــد امللــك بــن عبــد العزيــز )٢٦٤٦(رقــم ) ٢٥٧ص (تقريــب التهــذيب البــن حجــر : انظــر

ُبـن جــريج ثقــة فقيــه فاضــل، لكنـه مــدلس مــن املرتبــة الثالثــة مـن مراتــب املدلــسني، وقــد عنـعنــه،  ََ َْ
رقـــم ) ٤١ص (، وطبقـــات املدلــسني البـــن حجـــر )٤١٩٣(رقـــم ) ٣٦٣ص (يـــب التقر: انظــر

)٨٣.( 

 ).٢/٢٤٦(تفسري أيب املظفر السمعاين :  انظر)٦(

 ).٣/٣٧١) (تفسري النيسابوري(غرائب القرآن ورغائب الفرقان :  انظر)٧(



        
 

 
 
  
 

٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  :يلي بما القول هذا أصحاب واستدل

َذكر ب عباس ابن أن املفسرين َنِم ٍواحد ُغري ذكره مبا -١ َ  َسبع السورة يف أن َ

 إىل Q`  d   c  b   a  P  :تعاىل قوله من اًبدء ،السورة مدنية من مستثناة مكية آيات

  .)١(السبع اآليات آخر

 بالوساوسي املعروف البصري إمساعيل بن حممد عن تفسريه يف الطربي رواه مبا -٢

 عن عمري بن عبيد عن عطاء عن جريج ابن عن رواد أيب بن العزيز عبد بن ا�يد عبد عن

 يريدون" :قال ؟قومك هب يأمتر ما : اهللا لرسول قال طالب أبا أن َوداعة أيب بن املطلب

 الرب َمْعِن :قال ،"ريب" :قال ؟�ذا أخربك ْنَم :فقال ،"وخيرجوين ويقتلوين يسحروين أن

 يب يستوصي هو بل ،!به أستوصي أنا" : اهللا رسول فقال ،ًخريا به فاستوص ؛ربك

  .)٢("]٣٠: األنفال[  Qi     h  g     f   e  d   c  b   a  `P :فنزلت  ،"ًخريا

 عنه قال الطربي شيخ الوساوسي فيه ،الضعف شديد الحديث هذا نادوإس

 يدل وحديثه احلديث، يضع كان :البزار اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد يل قال" :العقيلي

  .)٣("ذلك على

ِضعف مع ُوالحديث ْ ِإسناده َ ًَِّمعلقا كثري ابن لقا المتن، ُمنكر ِ  :اخلرب هذا على ُ

ْذكَو"  القصة هذه إن مث ،ٌمدنية اآلية هذه ألن ؛منكر بل �جدا، ٌغريب هذا يف طالب أيب ُرِ

 َليلة كان إمنا القتل أو النفي أو اإلثبات على واملشاورة االئتمار هذا على قريش واجتماع

                                 
قـرطيب ، ومل أقف على سـند هلـذه الروايـة، وحكـاه ال)٢/٢٩٢(النكت والعيون للماوردي :  انظر)١(

 ).٢٦٨-٥/٢٦٧(، وأبو حيان يف البحر احمليط )٧/٣٦٠(يف تفسريه 

 ).١٥٩٦٣(برقم ) ٤٩٣-١٣/٤٩٢( أخرجه الطربي يف تفسريه )٢(

 ). ١٥٧٧(رقم ) ٤/٢٢(لكبري ا الضعفاء )٣(



        
 

 
 
  
 

٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ،منه واُنَّكََمت ملا ،سنني ثالث من ٍبنحو طالب أيب موت بعد ذلك وكان ،سواء اهلجرة

  .)١("هبأعبائ ويقوم ،وينصره ،حيوطه كان الذي طالب أيب عمه موت بعد عليه واواجرتأ

  

ا اا: ا.  

 مكر عن وحديثها ،مدنية اآلية هذه أن وأدلتها املسألة هذه دراسة بعد يتبني الذي

  .ةمك يف نزلت أ�ا يعين ال املاضي يف قريش

 إال :قيل ،آية وسبعون مخس وهي ،مدنية" :األنفال سورة عن البغوي قال وقد

 نزلت فإ�ا آيات سبع آخر إىل ]٣٠: األنفال[ Qd   c  b   a  `P  :قوله من آيات سبع

  .)٢("مبكة الواقعة كانت وإن باملدينة، نزلت أ�ا واألصح ،مبكة

 مدنية هي :مقاتل وقال الناس، أكثر قال كذا ،كلها مدنية هي" :عطية ابن قالو

 وهذه ،كلها اآلية ]٣٠: األنفال[ Qc b  a `d  P :تعاىل قوله وهي ،واحدة آية غري

 يف خالف وال باملدينة، ذلك يف اآلية تنزل أن وميكن ،مبكة ْوقعت ٍقصة يف نزلت اآلية

  .)٣("غنائمه ِرْمَأَو بدر يوم يف نزلت أ�ا السورة هذه

 يف قريش عليه اجتمعت ما املفسرين بإمجاع هو هنا املكر وهذا" :حيان أبو وقال

  .)٤("الصواب وهو السورة، كسائر مدنية اآلية وهذه إليه، رناأش كما الندوة دار

  .)٥("مكية الواقعة كانت وإن ،باملدينة نزلت أ�ا واألصح" :اخلازن وقال

                                 
 ). ٤/٤٤( تفسري ابن كثري )١(

 ).٣/٣٢٣( معامل التنزيل يف تفسري القرآن )٢(

 ).٢/٤٩٦ (احملرر الوجيز )٣(

 )٥/٣٠٩( البحر احمليط )٤(

 ).٢/٢٨٩( لباب التأويل يف معاين التنزيل )٥(



        
 

 
 
  
 

٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 يلزم فال مبكة وقعت اليت الواقعة شأن يف كانت وإن" :خان حسن صديق وقال

 القول أي- القول ذافه ،مكة يف وقع مبا ًاتذكري ؛باملدينة نزلت فاآليات ؛كذلك تكون أن

  .)١("ُّاألصح هو واألول ،ٌضعيف - اآلية مبكية

 تليها الاليت أو اآلية هذه بأن والقطع" :- اهللا رمحه- شاكر أمحد األستاذ قال وقد

 له ذلك على واالعرتاض صوابه، إىل يطمئن املرء اليكاد ٌصعب، ٌأمر مبكة ْنزلت ٌآيات

  .)٢("هنا لذكرها حمل ال كثرية وجوه

 في فنزلت اآلية أما بمكة، حدثت الواقعة أن اآلية هذه مكية عن وابوالج

 قصة تفسريه يف الطربي اإلمام روى فقد ؛ نبيه على ونعمه اهللا بآالء ًتذكريا المدينة؛

 يبيت ال أن فأمره  َّالنيب جربيل فأتى" :قال آخرها ويف ،ب عباس ابن عن اهلجرة

 يهعل وأنزل ،باخلروج ذلك عند له اهللا ِوأذن ،لةاللي تلك فيه يبيت كان الذي مضجعه يف

`  Q  d c b  a :عنده وبالءه ،عليه ُهَمَعِن ُهُرِّكَذُي ،األنفال املدينة قدومه بعد

   f   eg  h  p  o  nm   l  k  jiqP ]٣("]٣٠: األنفال(.  

`  Q h g    f   e  d c b  a :تعاىل لقوله تفسريه يف البغوي قال

nm   l  k  jiq p  o  P ]على معطوفة اآلية هذه" :]٣٠: األنفال 

 هذه ألن ؛اللهم قالوا وإذ ،كفروا الذين بك ميكر إذ واذكر ،Q# " !$P :قوله

 :تعاىل كقوله باملدينة ْمُهَرَّكَذ اهللا ولكن ،مبكة كانا إمنا والقول املكر وهذا ،مدنية السورة

Q w v uy  xP ]٤("اآلية ]٤٠: التوبة(.   

                                 
 ).٥/١٢٥( فتح البيان يف مقاصد القرآن )١(

 ). ١٣/٥٠٢ (جامع البيان )٢(

 ). ١٣/٤٩٥( السابق )٣(

  ). ٣/٣٤٩ (معامل التنزيل )٤(



        
 

 
 
  
 

٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 اآلية ]٣٠: األنفال[ Qd   c  b   a  `P  :تعاىل وقوله" :ًأيضا عطية ابن وقال

 تذكري وهذا ،]٢٦: األنفال[ Q#"$P :قوله على ًامعطوف Q`P ُُهقول يكون أن ُهِبْشُي

 ابتداء يكون أن وحيتمل عها،يمج يف تعاىل اهللا صنع ومجيل ،الكفرة مع وضيقها مكة حبال

 الطربي وحكى الصواب، هو وهذا ،السورة كسائر ٌيةمدن اآلية أن على كله وهذا كالم،

 هذه( :وجماهد عكرمة قول عندي وحيتمل ... مكية اآلية هذه أن وجماهد عكرمة عن

  .)١("اآلية إىل ال القصة إىل أشارا أن )مكية

 &' % $ #" !Q :تعاىل قوله أن سبق مما يتبني

(  210 / . - ,+ * )

3P ]العلم أهل باتفاق مدنية اآلية لكن مكة، يف حدثت ]٢٦: األنفال.  

Q `    f   e  d c b  a :تعالى قولھ إن :القول بمكن لذلك

q p  o  nm   l  k  ji h gP ]نزل] ٣٠: األنفال 

 على األلوسي ُتعقب یكون وبذلك بمكة؛ َْتثَدَح الواقعة كانت وإن بالمدینة

  .أعلم وهللا ًصحیحا، مقاتل
  

                                 
 ).٢/٥١٨ (احملرر الوجيز )١(



        
 

 
 
  
 

٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ما:  ا  ا سا ما  ءا  

: Q | } ~ � ¡ P ]١٢٨: التوبة[   

 م رة ا،   

و أر :  

  

ول اا:  لا  م رة ا.  

  .ذلك على اإلمجاع بعضهم ونقل ،مدنية التوبة سورة أن على التفسري أهل أمجع

   .)١("املدينة يف نزل ما ِآخر ْنِم �اأ ًخالفا أعلم ال" :النحاس قال

   .)٢("مجيعهم عند مدنية" :املاوردي وقال

   .)٣("ًإمجاعا مدنية وهي" :البقاعي وقال

 وخلق وقتادة الزبري بن وعبداهللا عباس ابن عن روي كما مدنية" :األلوسي ويقول

   .)٤("عليه َاالتفاق بعضهم وحكى ،كثري

   .)٥("ٍاقباتف مدنية هي" :عاشور ابن وقال

 التاسع العام من رجب شهر يف الواقعة تبوك غزوة عن التوبة سورة وحتدثت

 من الثامنة السنة شوال يف وقعت اليت حنني غزوة عن حكت أ�ا كما ،)٦(للهجرة

                                 
 ). ٢/٣٩٦( الناسخ واملنسوخ )١(

 ). ٢/٣٣٦(ون  النكت والعي)٢(

 ). ٢/١٥١( مصاعد النظر )٣(

 ). ١٠/٤٠( روح املعاين )٤(

 ). ١٠/٩٧( التحرير والتنوير )٥(

، والبدايــة والنهايــة البــن )٤/١٣٦٨(ســرية ابــن هــشام : انظــر أحــداث هــذه الغــزوة وتارخيهــا يف) ٦(

 ). ٥/٤٠٣(كثري 



        
 

 
 
  
 

٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ب عباس ابن َّسماھا حتى ،املنافقني عن َّمطول حديث ًأيضا وفيها ،)١(اهلجرة

 وفيها ،املدنية املرحلة يف نشأ إمنا نفاقوال ،)٢(المنافقین لفضحھا ؛)الفاضحة(

  .الكتاب وأهل املشركني مع التعاملب متعلقة أحكام

 ومسلم البخاري أخرج فقد ؛السور من نزل ما أواخر من التوبة سورة أن ثبت وقد

 ذلك َّلََدف ؛)٣("براءة أنزلت سورة وآخر" :قال  عازب بن الرباء عن صحيحيهما يف

  ٌ.دنیةم التوبة سورة أن على

ا ما: ذ  س اا ما، و ا .  

 |Q :تعاىل قوله ومها ،منها آيتني إال مدنية التوبة سورة أن الفرس ابن ذكر

} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ²   ³        ´     µ¶ ¸ ¹º »   ¼ ½ ¾   P ]١٢٨: التوبة-

١٢٩[
)٤(.  

َّتـعق وقد َ ُبهَ ٌمشكل وهو" :ًقائال األلوسي َ
ِ

 بن أيب عن املستدرك يف ما على ًبناء ُ

  .)٥("كعب

                                 
والبدايــة والنهايــة البــن كثــري ، )٤/١٢٨٣(ســرية ابــن هــشام : انظــر أحــداث الغــزوة وتارخيهــا يف) ١(

)٤/٣٢١ .( 

، ومـــسلم يف صـــحيحه )٤٨٨٢(رقـــم ) ٦/١٤٧(أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه : متفـــق عليـــه) ٢(

ســورة التوبــة؟ : قلــت البــن عبــاس: عــن ســعيد بــن جبــري قــال) ٣٠٣١(٣١رقــم ) ٤/٢٣٢٢(

ِومنهم ومنهم حىت ظنوا أ�ا لن تـبقـ: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل": قال
ًي َأحـدا مـنهم ُْ َ َ

َإال ذكر فيها
ِ ُ." 

، ومــــسلم يف صـــــحيحه )٤٦٥٤(رقـــــم ) ٦/٦٤( البخـــــاري يف صــــحيحه هأخرجــــ:  متفــــق عليـــــه)٣(

 ).١٦١٨(١١رقم ) ٣/١٢٣٦(

 . )٣/١١٣(حكام القرآن البن الفرس األندلسي أ) ٤(

  ).١٠/٤٠( تفسري األلوسي )٥(



        
 

 
 
  
 

٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ا: درا ن ،او أد  .  

  

   :قولني على اآلية هذه يف َفِلُتْاخ

  :مدنية اآلية هذه أن :األول القول

 بعدة لوااستد قدو ،)٣(كثري وابن ،)٢(والقرطيب ،)١(الطربي إليه ذهب وقد

   :وهي ،القرآن يف ًنزوال اآليات أواخر من اآلية هذه أن على تدل روايات

 | Q نزلت آية آخر" :قال كعب ِبن َِّيبُأ عن املستدرك يف احلاكم رواه ما -١

} ~ � ¡P ]بعده احلاكم قال وقد ،"السورة آخر إىل] ١٢٨: التوبة: 

"ُاهَجِّرَُخي ومل ،الشيخني شرط على ٌصحيح"
  .الذهيب وأقره ،)٤(

 آخر إن" :قال  ٍّأيب عن )٥(القرآن فضائل يف الضريس ابن أخرجه ما -٢

 إىل] ١٢٨: التوبة[ Q| } ~ � ¡ P اآليتان هاتان باهللا ًعهدا القرآن

  .)٦("]١٢٩: التوبة[ Q¾ ½ ¼ »P :قوله

 � ~ { | Q :نزلت آية آخر :قال أيب عن عباس ابن رواية -٣

¡P   ٧(اآلیة(.  

                                 
  .)١٤/٥٨٤(مع البيان جا) ١(

 . )٨/٣٠٣(حكام القرآن اجلامع أل) ٢(

 .)٤/٢٤٤(تفسري القرآن العظيم ) ٣(

 ).٣٢٩٦( رقم ،) ٢/٣٣٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك )٤(

  ).١٢٤( رقم ،) ٧٣ص ) (٥(

  ).٤/٣٣١(الدر املنثور للسيوطي : انظر) ٦(

 ).٢١١١٣(رقم ، ) ٣٥/٤٢(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٧(



        
 

 
 
  
 

٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ِعداد يف فهي ؛براءة سورة من نزل ما آخر اآلية أن على داللة اآلثار هذه ويف

  .)١(املدين

  :مكية اآلية هذه أن :الثاني القول

 وأبو ،)٢(سليمان بن مقاتلو سبق، كما األندلسي الفرس ابن إليه ذهب قدو

   .)٧(حيان وأبو ،)٦(والرازي ،)٥(اجلوزي وابن ،)٤(عطية وابن ،)٣(النيسابوري القاسم

 ُهَبَسَن حيان أبا أن والعجيب ،القول هذا أصحاب عليه استند ما أجد لمو

 ْتَّدل ما وكذلك ،)٨(مكة ألهل ًاخطاب كو�ا مبكيتها القول إىل الدافع ولعل ،للجمهور

 لكن ،املكية املرحلة يناسب وهذا ،�م ورمحته قومه على  الرسول حرص من اآلية عليه

  .أعلم وهللا ،يصح ال الرواية إىل الرجوع دون اآلية موضوع اعتماد

ا اا: ا.  

                                 
َذكر البيهقي يف كتابه دالئل النبوة بابا) ١( َ ً يف آخر ما نزل من القرآن، وذكر فيه روايات خمتلفة عن َ ٍ

َ َ َ َ
 إىل أن كـل واحـد مـنهم -واهللا أعلـم-هذا االختالف يرجـع : "ٍغري واحد من الصحابة مث قال

ِأخرب مبا عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر من أواخر اآليات اليت نزلت، واهللا أعلم ْ
: ، انظـر"ِ

  ).٧/١٣٩(دالئل النبوة 

  ). ١٥٤-٢/١٥٣(تفسري مقاتل : انظر )٢(

 ). ١/٢٠٢( ذكره الزركشي يف الربهان يف علوم القرآن )٣(

 ). ٣/٣(احملرر الوجيز :  انظر)٤(

 ). ٢/٢٣٠(زاد املسري :  انظر)٥(

 ). ١٥/٥٢١(التفسري الكبري :  انظر)٦(

 ). ٥/٣٦٥(البحر احمليط :  انظر)٧(

 ). ١/٢٢٦(آن حملمد عقيلة الزيادة واإلحسان يف علوم القر:  انظر)٨(



        
 

 
 
  
 

٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 نزل ما آخر من بأ�ا الواردة لألدلة ؛ةلسورا كبقية مدنية اآلية أن سبق مما يتبني

  .ٍلدلي إىل يستند ال مبكيتها والقول ،القرآن من

ََذكرها ٍملناسبة جاء السورة ختام يف اآلية هذه ُرْكِذَو َ  الدرر ظمن كتابه يف البقاعي َ

 من وكان ،السورة هذه أمر من �جدا الشاقة األشياء هذه يبلغ أن  َرِمُأ وملا" :قال حيث

 وكان ،ذلك فيكرهون املنافقون وأما ،تعاىل اهللا وفقه من إال ذلك حيمل ال أنه املعلوم

ْعرفـهم - الكراهة على �داال انصرافهم ُ َُّتـوفـر يقتضي كان األمر أن َََّ َ  هذا حمبة ىعل ِدواعيهم َ

 الداعية أحواله وأن عنه االنصراف من به يفعلونه عما والبعد ملالزمته املقتضي هلم الداعي

 احلقوق من وعليهم احملبة من منهم هلم أوجبت اليت آبائهم أحوال من ُأعظم حمبته إىل هلم

 لشرفوا العز من القرآن �ذا حيصل ما كل وأن فيه، واملغاالة به بالتلبس مفتخرون هم ما

  .)١("]١٢٨: التوبة[ Q| } ~P :فقال به آمن من لكل فهو الدنيا يف

 من عندهم ملا املزيل املتلطف املخاطب َإيراد اآلية هذه سبحانه وأورد" :قال مث

 |Q واهللا ،العلى ومشائله الشماء حضرته عن تنصرفون مالكم قال فكأنه ،بالقسم الريب

} P ]أعرضوا إن-  إلعراضهم ًالِابَقُم له ًلياَسُم ليهع أقبل مث ،آخره إىل ]١٢٨: التوبة - 

  .)٢("خمالف كل من بالرباءة مراآل السورة أول إىل ًملتفتا ،منهم والرباءة عنهم باإلعراض

 َقول َرَكَذ أن بعد القرطيب قال فقد ؛اآلية مكية دعوى املفسرين بعض َّدَر وقد

 القول السيوطي واستغرب ،)٣("ةمدني السورة ألن ؛بعد فيه وهذا" :اآلية كيةمب مقاتل

                                 
  ). ٥٦-٩/٥٥( نظم الدرر )١(

 ). ٣/٤٨٠( السابق )٢(

 ). ٨/٣٠٣( اجلامع ألحكام القرآن )٣(



        
 

 
 
  
 

٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 َّذَشَو" :عاشور ابن وقال ،)١("!نزل ما ُآخر أ�ا َدَرَو وقد كيف ،غريب" :فقال مبكيتها

  .)٢("مكيتان آخرها من آيتني أن مقاتل عن َيِوُر ما

  

ا ا:  ا   ا  :  

 Q E F G H I J K P ]١٣: احلجرات[  رة م 

  ، Q E FP ااء  اات

و أر  :  

ول اا:  لا  م رة اتا.  

 على اإلمجاع بعضهم نقل و ،مدنية احلجرات سورة أن على التفسري أهل أمجع

  .ذلك

   .)٣("التأويل أهل من بإمجاع مدنية" :عطية ابن قال

   .)٤("اعبإمج مدنية" :القرطيب وقال

  .)٥("بإمجاعهم مدنية وهي" :اجلوزي ابن وقال

   .)٦("ًإمجاعا مدنية" :البقاعي وقال

   .)٧("التأويل أهل باتفاق مدنية وهي" :عاشور ابن وقال

                                 
 ). ١/٤٤( اإلتقان )١(

  ). ١٠/٩٧( التحرير والتنوير )٢(

  ). ٥/١٤٤( احملرر الوجيز )٣(

 ). ١٦/٣٠٠( اجلامع ألحكام القرآن )٤(

 ). ٤/١٤١( زاد املسري )٥(

 ). ٣/٥(د النظر  مصاع)٦(

 ). ٢٦/٢١٣( التحرير والتنوير )٧(



        
 

 
 
  
 

٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  .باملدينة نزلت احلجرات سورة أن ب)٢(الزبري وابن )١(عباس ابن وذكر

 ٌركب َمِدَق أنه ب الزبري بن اهللا عبد عن صحيحه يف البخاري اإلمام روى وقد

 بل :عمر قال زرارة، بن معبد بن القعقاع ِرِّمَأ :بكر أبو فقال  النيب على متيم بين من

 خالفك، أردت ما :عمر قال خاليف، إال أردت ما :بكر أبو قال حابس، بن األقرع ِرِّمَأ

Qf  e  d  c  b  a  `  _  ^  P  :ذلك يف فنزل أصوا�ما، ارتفعت حىت فتماريا

  .)٣(انقضت حىت ]١: احلجرات[

  

ا ما: ذ ي اا َََُ ا، و ا .  

 البيان جممع ويف ،وغريهم وعكرمة وقتادة احلسن قال كما مدنية" :األلوسي قال

 ،]١٣: احلجرات[ QE G  F K  J  I  HP :تعاىل قوله وهي ،آية إال عباس ابن عن

 من مسنده يف والبزار ،الدالئل يف والبيهقي ،مستدركه يف احلاكم أخرجه ما تربيع ْنَم ولعل

 وما ،باملدينة َلِزْنُأ Q  `  _  ^P  كان ما :قال اهللا عبد عن علقمة عن األعمش طريق

ٍَِّمبطرد ليس هذا أن ُّواحلق ،استثىن ما مبكية يقول فبمكة QF  EP  كان ُِ")٤(.  
  

ا ا: درا ا، نو أد  .  

   :قولني على اآلية هذه مدنية يف اختلف

  :مدنية اآلية هذه أن :األول القول

                                 
  ). ٧/٥٤٦( الدر املنثور )١(

  ).١٧(، رقم ) ٣٤-٣٣ص ( فضائل القرآن البن الضريس )٢(

  ). ٤٣٦٧(، رقم ) ٥/١٦٨( صحيح البخاري )٣(

  ).١٣/٢٨٤( روح املعاين )٤(



        
 

 
 
  
 

٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ،فتحها يوم مبكة نزلت بأ�ا واستدلوا ،)٢(والسيوطي ،)١(الزركشي إليه ذهب وقد

  . اهلجرة بعد نزلت أل�ا مدنية؛ فهي

  .)٣(ٌءشي هامن َنْثَتْسُي ومل ،مدنية السورة هذه أنه املفسرون وذكر

 سورة يف أل�ا ؛ٌّمدين حكمها لكن ،مكة فتح يوم نزلت" :آباديالفريوز وقال

  .)٤("مدنية

  :مكية اآلية هذه أن :الثاني القول

 ذلك على استدلواو ،)٧(حيان أبوو ،)٦(والقرطيب ،)٥(عطية ابن إليه ذهب وقد

  :يلي امب

 كان ملا أنه روي ،حهافت يوم مكة يف نزلت أ�ا اآلية نزول سبب يف ورد ما -١

 :وقاال أسيد بن وعتاب هشام بن احلارث فغضب ؛الكعبة على بالل أذن مكة فتح يوم

  .)٨(فنزلت ؟الكعبة ظهر على يؤذن األسود العبد أهذا

                                 
 ).١/١٩٥(يف علوم القرآن  الربهان )١(

 ).١/٧٠( اإلتقان يف علوم القرآن )٢(

ح فــتو، )٧/٣٦٤(وتفــسري ابــن كثــري ، )٤/٣٤٩( ، والكــشاف)٤/٢١٥(معــامل التنزيــل : انظــر )٣(

  .)٥/٦٩(القدير  

 ). ١٠١-١/١٠٠(بصائر ذوي التمييز ) ٤(

 .)٥/١٥٣(احملرر الوجيز ) ٥(

 ).١٦/٣٤١(اجلامع ألحكام القرآن ) ٦(

 ).٩/٥٢٢(البحر احمليط ) ٧(

َمـا جـاء يف رقـي بـالل الكعبـة وأذانـه عليهـا عـن عـن ) ١/٢٧٤(ة أخرجه األزرقي يف أخبـار مكـ) ٨(

: ََملا كان يوم الفتح رقى بالل فأذن على ظهر الكعبة، فقـال بعـض النـاس: ابن أيب مليكة قال

إن يسخط اهللا : يا عباد اهللا، ما هلذا العبد األسود أن يؤذن على ظهر الكعبة؟، فقال بعضهم

  . اآلية]١٣: احلجرات [ڇ  چ  چڃ  ڃ ڃ  ڃ ڇڄ  عليه هذا األمر يغريه، فأنزل اهللا



        
 

 
 
  
 

٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 هذا صحة من القلب ويف" :وغريها الرواية هذه أورد أن بعد األلوسي قال وقد

  .)١("أعلم تعاىل واهللا ،شيء

 كان ما" :قال أنه مهران بن ميمون عن )٢(سالم بن القاسم عبيد أبو رواه ما -٢

 فإنه Q  `  _  ^P  كان وما ،مكي فإنه Q  E  DP  أو QF  E P  القرآن يف

 ."مدين

!  "  #  Q  :تعاىل بقوله وبدأت مدنية النساء فسورة ؛مطرد غري الضابط وهذا

  $P ]تعاىل قوله ًأيضا فيها وجاء ،]١: النساء: Q» º ¹¼    ¿  ¾  ½

ÀP ]١٧٠: النساء[.  

 دون مكة يف زلتن اآلية هذه بأن القول على َمَدْقَأ ْنَمَف" :عاشور ابن قال وقد

  .)٣("املكي يف كان إمنا QF  EP  ـب اخلطاب غالب بأن َّاغرت السورة بقية

  

ا اا: ا.  

 فإن وعليه ،كيتهامب قال ْنَم به استدل ما لضعف ؛ٌمدنية اآلية أن سبق مما يتبني

   .أعلم تعاىل واهللا ،ٌصحيح األلوسي تعقب

                                 
  ).١٣/٣١٤( روح املعاين )١(

 . مبكة واملدينة، وذكر أوائله وأواخرهالقرآنباب منازل ) ٣٦٧ص  ()٢(

 ). ٢٦/٢٥٨( التحرير والتنوير )٣(



        
 

 
 
  
 

٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا اا:  ا  ءا رة أول ا إ  

: Qd fe g hP ]٧: احلديد [ م رة ا،   

و أر :  

ول اا:  لا  م رة ا.  

   :قولني على احلديد سورة مدنية يف َفِلُتْاخ

  :مدنية أنها :األول القول

 وابن ،)٤(والقرطيب، )٣(عطية ابنو ،)٢(والزخمشري ،)١(الواحدي إليه ذهب وقد

 عباس ابن عن مروي وهو ،)٨(والقامسي ،)٧(والشوكاين ،)٦(كثري وابن ،)٥(جزي

 أن عاشور ابن ذكر وقد ،)٩(مقاتلو قتادةو زيد بن وجابر وعكرمة وجماهد واحلسن

  .)١٠(الجمھور قول ھذا
  : ، وقال البقاعي )١١("الجمیع قول في مدنیة" :القرطبي قال وقد

  

                                 
 ).٤/٢٤٤( الوسيط )١(

 ).٤/٤٧١( الكشاف )٢(

 .)٥/٢٥٦(  احملرر الوجيز)٣(

 ).١٧/٢٣٥(قرآن اجلامع ألحكام ال )٤(

 ).٢/٣٤٣( التسهيل لعلوم التنزيل )٥(

 ).٨/٣٩( تفسري ابن كثري )٦(

 ).٥/١٩٨( فتح القدير )٧(

 ).٩/١٣٦( حماسن التأويل )٨(

 ). ٤/٢٣٢( البن اجلوزي  زاد املسري)٩(

 ). ٢٧/٣٥٣( التحرير والتنوير )١٠(

 ).١٧/٢٣٥( اجلامع ألحكام القرآن )١١(



        
 

 
 
  
 

٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  .)١("ًمدنیة إجماعا"
   :یلي بما ذلك على واستدلوا

  .باملدينة نزلت احلديد سورة أن )٢(الزبري وابن عباس ابن عن ماورد -١

 َّاملكي ِتَّدَع اليت الروايات يف املدين القسم ضمن من معدودة أ�ا -٢

َّواملدين
)٣(.  

  :مكية أنها :الثاني القول

  .)٧(الكليب عن مروي هوو ،)٦(السيوطيو ،)٥(النسفيو ،)٤(الرازي إليه ذهب وقد

   :يلي بما ذلك على واستدلوا

 فيها صحيفة فإذا ،يسلم أن قبل أخته على دخل أنه  عمر عن روي ما -١

Q  d  c  b  a :تعالى قولھ إلى بلغ إذا حتى فقرأها احلديد سورة أول

h  g      f    eP ٨(إسالمه سبب ذلك وكان ،الشھادتین نطق(.  

                                 
 .)٣/٥٧(مصاعد النظر  )١(

  ). ٨/٤٥(الدر املنثور :  انظر)٢(

  .)١/٤٣(واإلتقان يف علوم القرآن ، )١/١٩٤(ربهان يف علوم القرآن ال:  انظر)٣(

  .)٢٩/٤٤١( مفاتيح الغيب )٤(

  ).٣/٤٣٢(مدارك التنزيل  )٥(

  .)٤٩ص (التحبري يف علم التفسري  )٦(

  .)٤/٢٣٢(زاد املسري   )٧(

من طريق إسحاق بن إبراهيم احلنيين ) ٢٧٩( رقم ،) ٤٠٣-١/٤٠٠( أخرجه البزار يف مسنده )٨(

: ، وقـد قـال اهليثمـيعن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمـر بـن اخلطـاب 

، وفيه )٦٥-٩/٦٤(، جممع الزوائد "رواه البزار، وفيه أسامة ابن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف"



        
 

 
 
  
 

٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 بني كان ما" :قال أنه  مسعود ابن عن صحيحه يف مسلم اإلمام رواه ما -٢

 Q¡  �§ ¦ ¥ ¤ £¢¨ P اآلية �ذه اهللا عاتبنا أن وبني إسالمنا

  .أسلم من أوائل نم مسعود وابن ،)١("سنني أربع إال ]١٦: احلديد[

 :الترجيح

 ابن حديث وألن ، عمر عن املروي احلديث لضعف ؛ٌمدنية السورة أن الراجح

  .واحدة آية نزول على إال يدل ال مسعود

 تقتضيه ملا ًنظرا السورة؛ مدنية على ٌّنص اآليات بعض نأ السورة مدنية يؤكد ومما

 من وأن ،اإلنفاق ذكرت اليت ياتواآل ،)٢(املنافقني عن تتحدث اليت كاآليات ،معانيها

  .بعده أنفق ممن أفضل وقاتل الفتح قبل من أنفق

  .)٣("مكیة أنھا فالمختار" : السیوطي قال

 مدنية إ�ا :النقاش قال بل ،األصح على مدنية وهي" :- اهللا رمحه-  القامسي قالو

ُتشري وما آيا�ا ُمْظَنَو ،املفسرين بإمجاع
ِ ًقطعا يؤيده إليه ُ ْ َ")٤(.  

 ]١٠: احلديد[ QË Ê É È ÇÆ  ÅÌ P  آية وفيها" :عاشور ابن وقال

 ألن متعينة فهي احلديبية فتح أو مكة فتح اآلية تلك يف بالفتح املراد كان وسواء ،اآلية

  .)١("مدين السورة معظم أن يف االختالف ينبغي فال ،مدنية تكون

                                                                             
ِأيــضا إســحاق بــن إبــراهيم احلنـيــين، وهــو ضــعيف، انظــر ْ َُ ص (تقريــب التهــذيب البــن حجــر : ْ

  ).٣٣٧(رقم ) ٩٩

  ).٣٠٢٧(٢٤رقم ، ) ٤/٢٣١٩( أخرجه مسلم يف صحيحه )١(

إ�ــا مكيــة، وهــو ضــعيف؛ ألن فيهــا ذكــر املنــافقني، : وقــد قيــل: " قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة)٢(

 ). ١٧/١٩٣(جمموع الفتاوى : ، انظر"وذكر أهل الكتاب، وهذا إمنا نزل باملدينة

  ).٢٩ص (لتحبري  ا)٣(

 ).٩/١٣٦( حماسن التأويل )٤(



        
 

 
 
  
 

٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  

ا مِذ :اُ ي اا َََُ ا، و ا .  

 دخل أنه وفيه ، اخلطاب بن عمر إسالم سبب يف البزار رواه ما ُّاأللوسي َدَرْوَأ

 إلى بلغ إذا حتى فقرأها احلديد سورة أول فيها صحيفة فإذا ،يسلم أن قبل أخته على

 الشھادتین، نطق Qh  g      f    e  d  c  b  aP :تعالى قولھ

  .السورة مبكية القائلني أدلة يف ٌضعيف أنه بيان سبق وقد إسالمه، سبب ذلك وكان

 ما مدنية على ُّلُدَت ٌآثار تعاىل اهللا شاء إن سيأيت لكن" :اًبِّقَعُم األلوسي قال وقد

  .)٢("للمعارضة تصلح ال ولعلها ،ذكر

ا ا: درا ن ،او أد  .  

   :قولني على اتاآلي هذه مدنية يف اختلف

  :مدنية أنها :األول القول

 وابن ،)٦(والقرطيب، )٥(عطية وابن ،)٤(والزخمشري ،)٣(الواحدي إليه ذهب وقد

  .)١٠(والقامسي ،)٩(والشوكاين ،)٨(كثري وابن ،)٧(جزي

                                                                             
  ).٢٧/٣٥٤( التحرير والتنوير )١(

  ).١٤/١٦٤( روح املعاين )٢(

 ).٤/٢٤٤( الوسيط )٣(

 ).٤/٤٧١( الكشاف )٤(

 ).٥/٢٥٦( احملرر الوجيز )٥(

 ).١٧/٢٣٥( اجلامع ألحكام القرآن )٦(

 ).٢/٣٤٣( التسهيل لعلوم التنزيل )٧(

 ).٨/٣٩( تفسري ابن كثري )٨(

 ).٥/١٩٨( فتح القدير )٩(

 ).٩/١٣٦( حماسن التأويل )١٠(



        
 

 
 
  
 

٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

   .)١(املفسرين بإمجاع مدنية هي :وغريه النقاش وقال

 :قوم قال فقد ؛- اإلمجاع نقل أي- له يسلم ومل" :ًالئقا األلوسي عليه واعرتض

ًمدنية كو�ا على :أي ،"ذلك على الفرس ابن قال كما اجلمهور ،نعم ،مكية إ�ا
)٢(.  

  :مكية أنها :الثاني القول

  .)٣(اجلمهور إىل ونسبه الفرس ابن إليه ذهب

  .اذكره السابق  عمر إسالم برواية واستدلوا

 يكون أن صدرها يشبه ولكن ،ا�مدني ًاقرآن فيها أن خالف ال" :عطية ابن قالو

  .)٤("ا�مكي

 ذلك وأن ،عطية ابن تومسه كما ٌّمكي صدرها أن يظهر الذي" :عاشور ابن وقال

   .)٥("]٩: احلديد[ Q  ´ ³  ²¶  µ P :قوله إىل ينتهي

  

ا اا: ا.  

 كانت اآليات هذه أن عمر عن روي ما احلديد سورة أول مبكية قال من مستند

 ُفاآلية ولذا ؛ًدليال يصلح وال ،ٌحجة به تقوم ال ٌضعيف، حديث وهو إسالمه، يف ًسببا

  .أعلم واهللا استثناؤها، يصح وال السورة، آيات كبقيةٌ مدنية

                                 
 .)٩/١٣٦ ( حماسن التأويلو، )٥/٢٥٦ ( احملرر الوجيز )١(

 : فقــــال، وكــــذلك اعــــرتض الــــشهاب اخلفــــاجي علــــى القــــول باإلمجــــاع)١٤/١٦٤( روح املعــــاين )٢(

  .)٨/١٥١( حاشية الشهاب ،" إ�ا مدنية بإمجاع املفسرين:والعربة بقول النقاش"

  .)٣/٥٢٠(أحكام القرآن البن الفرس  )٣(

  . )١٥/٣٩٦( احملرر الوجيز )٤(

  . )٢٧/٣٥٤( التحرير والتنوير )٥(



        
 

 
 
  
 

٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ا  

 ا  ءا  :  Q  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨      §

  ¾  ½   ¼  »º  ¹P ]١٦: احلديد  [ م رة ا،  

 و  :  

  

ول اا: ذ ي اا َََُ ا، و ا .  

  وهي اآلية، هذه لمكية تشهد رواية من أكثر هناك أن األلوسي ذكر

 بني كان ما" :قال أنه  مسعود ابن عن صحيحه يف مسلم اإلمام رواه ما -١

 ]١٦: احلديد[ Q¨ § ¦ ¥ ¤ £¢¡  �P اآلية �ذه اهللا عاتبنا أن وبني إسالمنا

  .)١("سنني أربع إال

 بني يكن مل أنه مسعود ابن أن الزبري بن اهللا عبد عن )٢(احلاكم هأخرج ما -٢

®  ¯  °  ±  Q ² سنني أربع إال اهللا فعاتبهم اآلية هذه نزلت أن وبني إسالمهم

³  ´  ¸  ¶  µP ]اآلية ]١٦ :احلديد.  

ًمعقبا األلوسي قال ثم  ما مدنية على ُّلُدَت ٌآثار تعاىل اهللا شاء إن سيأيت لكن" :َُِّ

  .)٣("للمعارضة تصلح ال ولعلها ،ذكر

  
  

                                 
  ).٣٠٢٧(٢٤ رقم ،) ٤/٢٣١٩( أخرجه مسلم يف صحيحه )١(

هـذا حـديث : "، وقد قال احلاكم بعده)٣٧٨٧(، رقم ) ٢/٥٢١( املستدرك على الصحيحني )٢(

ُجاهَُِّصحيح اإلسناد، ومل خير َ."  

  ).١٤/١٦٤( روح املعاين )٣(



        
 

 
 
  
 

٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

  :یلي ما اآلیة ھذه مدنیة على تدل التي اآلثار من ذكر ثم
 )٢(تفسريه يف الرزاق بدوع ،)١(والرقائق الزهد كتاب يف املبارك ابن أخرجه ما -١

 بعد أصابوا ما العيش من أصابوا املدينة  اهللا رسول أصحاب قدم ملا :قال األعمش عن

  .اآلية Q¡  �P  فنزلت ،عليه كانوا ما بعض عن فرتوا فكأ�م اجلهد من م� كان ما

 قلوب استبطأ اهللا إن :قال عباس ابن عن تفسريه يف حامت أيب ابن ذكره ما -٢

 Q ¡  �£  ¢ P  :فقال القرآن نزول من سنة عشرة ثالث رأس على فعاتبهم يناملهاجر

  .)٣(اآلية

 قال كما القرآن نزول من سنة عشرة سبع بعد أنس عن مردويه ابن خرب ويف -٣

  .)٤(األلوسي

 من ٍنفر على وسلم عليه تعاىل اهللا ىصل اهللا رسول خرج :قالت عائشة عنو -٤

 ومل أتضحكون" :فقال وجهه حممرا رداءه فسحب ،يضحكون وهم املسجد يف أصحابه

�  ¡  ¢  £  ¤  Q  آية ضحككم يف علي نزل وقد ؟،لكم غفر قد بأنه ربكم من ْمُكِيأت

ª ©  ̈      §  ¦  ¥« ²  ±    °  ¯  ®  ¬    ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³ 

¾  ½   ¼  »ºP، ما بقدر تبكون" :قال ،؟ذلك كفارة فما ،اهللا رسول يا :قالوا 

  .)٥("حكتمض

  .)٦(فنزلت والضحك املزاح فيهم ظهر قد  النيب أصحاب أن اخلرب ويف -٥

                                 
  ).٢٦٤(، رقم ) ٨٩ص ( الزهد والرقائق البن املبارك )١(

  ).٣١٦٢(سورة احلديد، رقم ) ٣/٢٨٨ ()٢(

  ).١٨٨٢٥(سورة احلديد، رقم ) ١٠/٣٣٣٨( تفسري ابن أيب حامت الرازي )٣(

  ).١٤/١٧٩( روح املعاين )٤(

  ).١٤/١٧٩(، وروح املعاين )٨/٥٧( الدر املنثور يف التفسري باملأثور )٥(

  ).١٨٨٢٦(سورة احلديد، رقم ) ١٠/٣٣٣٨( تفسري ابن أيب حامت الرازي )٦(



        
 

 
 
  
 

٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 ٌمَّدَقُم السابق معه ومن مسلم وحديث" :اآلثار هذه ذكر أن بعد األلوسي وقال

  .)١("احلديث أهل كالم يقتضيه ما على اآلثار هذه على

  

ا ما: درا ن ،او أد  .  

  :قولني على اآلية هذه مدنية يف اختلف

  :مدنية أنها :األول القول

َُذكرها السابق اآلثارب استدل الذي األلوسي اإلمام كالم من يفهم ما وهذا ْ
 ىعل ِ

  .اآلية مدنية

  :مكية أنها :الثاني القول

 ابن عن صحيحه يف مسلم اإلمام رواه امب استدلو، )٢(عاشور ابن إليه ذهب وقد

�  ¡¢£ Q اآلية �ذه اهللا عاتبنا أن وبني إسالمنا بني كان ما" :قال أنه  مسعود

¨ § ¦ ¥ ¤P ]أسلم من أوائل من مسعود وابن ،)٣("سنني أربع إال ]١٦: احلديد.  

 ُاآلية هذه فتكون ؛اًإسالم الناس ِلَّوَأ ْنِم مسعود بن عبداهللا" :عاشور ابن قال

 بعد اآلية هذه نزول أن عباس وابن نسأ عن مردويه ابن رواه ما ُهُِضارَعُيـ وهذا ،ًةمكي

 بني اجلمع إىل فيصار ؛القرآن نزول ابتداء من سنة عشرة أربع أو سنة عشرة ثالث

 مسعود ابن وكالم ،اًسند ُّأصح مسعود ابن عن وغريه مسلم ورواية ،الرتجيح أو ،الروايتني

ُیرجح عاشور بنا إن :أي ،)٤("القرآن بنزول ُوأعلم ًإسالما، ُأقدم ألنه ؛ُحَّجَرُيـ ُِّ َ 

  .أعلم وهللا ًمكیة، اآلیة كون

                                 
  ).١٤/١٧٩( روح املعاين )١(

  ) .٢٧/٣٥٤( التحرير والتنوير )٢(

  ).٣٠٢٧(٢٤رقم ) ٤/٢٣١٩( أخرجه مسلم يف صحيحه )٣(

  . )٢٧/٣٥٣( التحرير والتنوير )٤(



        
 

 
 
  
 

٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا ا: ا.  

 بــذلكو ، مــسعود ابــن حــديث لــصحة مدنيــة؛ ســورة يف مكيــة اآليــة أن الــراجح

 تعـاىل اهللا شـاء إن سـيأيت لكـن" :األلوسـي قـول ويـصح ًصحيحا، عاشور ابن ترجيح يكون

 الــيت اآلثــار إن قولــه إن :أي ،"للمعارضــة صلحتــ ال ولعلهــا ،ذكــر مــا مدنيــة علــى ُّلُدَتــ ٌآثــار

 كمـا اآلثـار هـذه ذكر أن بعد األلوسي قال وقد مسعود، ابن خرب ملعارضة تصلح ال ذكرها

 أهـل كـالم يقتضيه ما على اآلثار هذه على ٌمَّدَقُم السابق معه ومن مسلم وحديث" :سبق

   ".احلديث



        
 

 
 
  
 

٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ا.  
 اآلیات في العلماء على وسياألل لعالمةا تعقبات دراسة بعد ُتوصلت

   :التايل النحو على وتوصيات نتائج عدة إىل  المدنیة السور من المستثناة

   :النتائج :ًأوال

ُّيـعد -١ َ ْمن ُالتفسري هذا ُ
 جهود من ًكثريا مؤلفه فيه أودع حيث التفاسري؛ ِأوسع ِ

ْمن  شخصية ذا ناقدا كان بل ناقل، جمرد يكن مل األلوسي لكن املفسرين، من سبقه َ

  .بارزة علمية

  .املفسرين من سبقه من على تعقباته كثرة مما یمیز تفسیر األلوسي -٢

 باالسرائيليات األخذ من واحلذر احليطة شديد - اهللا رمحه-  األلوسي كان -٣

 أبو حممد الدكتور قال حىت لإلسرائيليات، مبحاربته امتاز قد و ،التفسري يف واملوضوعات

 حارب تفسريه يف كثري ابن احلافظ العالمة بعد املفسرين من اًدَحَأ أعلم ومل" :شهبة

 هذه رد يف أفاض فقد ؛تفسريه يف اآللوسي اإلمام فعل مثلما واملوضوعات اإلسرائيليات

  ".اتقواملختل اإلسرائيليات

 عريب كابن الصوفية غالة على ثناؤه األلوسي تفسري على املآخذ أهم من -٤

 بعض يف خيالفهم ذلك مع وهو ،هلم َاملخالف وا�امه هلم، تسليمال يرى وأنه ،فارض وابن

ُحيمل فرتاه والقبور؛ اهللا، بغري االستغاثة كمسألة املسائل
ِ
ْويسفههم عليهم، َْ ُ ُ ِّ َ ُ َ.  

 وحديثها مدنیة، ]٣٠: األنفال[ Qd c b  a  `P :اآلية أن ترجح الذي -٥

  .مكة يف نزلت أ�ا يعين ال املاضي يف قريش مكر عن

 � ~ { | Q :تعاىل قوله مبكية القائلون عليه استند ما أجد مل -٦

¡P   ،ُنسبه حيان أبا أن والعجيب اآلیة ََ  مبكيتها القول إىل الدافع ولعل ،للجمهور َ

ْدلت ما وكذلك ،مكة ألهل ًاخطاب كو�ا  قومه على  الرسول حرص من اآلية عليه َّ



        
 

 
 
  
 

٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 إىل الرجوع دون اآلية موضوع اعتماد لكن ،املكية املرحلة يناسب وهذا ،�م ورمحته

  .أعلم وهللا ،يصح ال الرواية

 يف كان ما" :قال أنه مهران بن ميمون عن سالم بن القاسم عبيد أبو روى -٧

 ."مدين فإنه Q  `  _  ^P  كان وما ،مكي فإنه Q  E  DP  أو QF  E P القرآن

ٍَِّمطرد غري الضابط وهذا !  "  #  Q  :تعاىل بقوله توبدأ مدنية النساء فسورة ؛ُ

  $P ]تعاىل قوله ًأيضا فيها وجاء ،]١: النساء: Q¼ » º ¹   ¿  ¾  ½

ÀP ]١٧٠: النساء[.  

 وهو ، عمر عن املروي احلديث لضعف ؛ٌمدنية احلديد سورة أن الراجح -٨

 سورة أول فيها صحيفة فإذا ،يسلم أن قبل أخته على دخل أنه  عمر عن ماروي

Q      f    e  d  c  b  a :تعالى قولھ إلى بلغ إذا حتى افقرأه احلديد

h  gP إسالمه سبب ذلك وكان الشھادتین، نطق.  

 اإلمام رواه ما وهو واحدة، آية نزول على إال يدل ال مسعود ابن حديث وألن

 اهللا عاتبنا أن وبني إسالمنا بني كان ما" :قال أنه  مسعود ابن عن صحيحه يف مسلم

 وابن ،"سنني أربع إال ]١٦: احلديد[ Q¨ § ¦ ¥ ¤ £¢¡  �P اآلية �ذه

  .أسلم من أوائل من مسعود

 تقتضيه ملا ًنظرا السورة؛ مدنية على ٌّنص اآليات بعض أن السورة مدنية يؤكد ومما

 أنفق من وأن اإلنفاق، ذكرت اليت واآليات ،املنافقني عن تتحدث اليت كاآليات معانيها،

  .بعده أنفق ممن ضلأف وقاتل الفتح قبل من

Q  b  a :تعالى قولھ إلى احلديد سورة أول مبكية قال من مستند -٩

h  g      f    e  d  cP يف ًسببا كانت اآليات هذه أن عمر عن روي ما 

ٌ مدنية ُفاآلية ولذا ؛ًدليال يصلح وال ،ٌحجة به تقوم ال ٌضعيف، حديث وهو إسالمه،

  .أعلم واهللا ؤها،استثنا يصح وال السورة، آيات كبقية



        
 

 
 
  
 

٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

ٌ مكية ]١٦: احلديد[ Q¨ § ¦ ¥ ¤ £¢¡  �P اآلية أن الراجح -١٠

 صحيحه يف مسلم اإلمام رواه ما وهو ، مسعود ابن حديث لصحة مدنية؛ سورة يف

�  Q اآلية �ذه اهللا عاتبنا أن وبني إسالمنا بني كان ما" :قال أنه  مسعود ابن عن

¨ § ¦ ¥ ¤ £¢¡P ]ابن ترجيح يكون وبذلك ؛"سنني أربع إال ]١٦: احلديد 

َكونـها عاشور  ٌآثار تعاىل اهللا شاء إن سيأيت لكن" :األلوسي قول ويصح ًصحيحا، ًمكية َ

 ذكر أن بعد األلوسي قال وقد ،"للمعارضة تصلح ال ولعلها ،ذكر ما مدنية على ُّلُدَت

 ما على اآلثار ذهه على ٌمَّدَقُم السابق معه ومن مسلم وحديث" :سبق كما اآلثار هذه

 ".احلديث أهل كالم يقتضيه

   :التوصيات :ًثانيأ

 َمزيد حتتاج َجوانب هناك أن ظهر األلوسي تفسري يف التعقبات تتبع خالل من

 املفسرين من سبقه ْنَم على وتعقباته ،التفسريية باختياراته العناية منها ؛ٍودراسة ٍعناية

  .أعلم وهللا وغیرھما، والرازي كالباقالين

 األنبياء أشرف على والسالم والصالة ،العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

  .أمجعني وصحبه آله وعلى ،ٍحممد سيدنا واملرسلني



        
 

 
 
  
 

٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

اا  
  

بـابن «أبـو حممـد عبـد املـنعم بـن عبـد الـرحيم املعـروف : ملؤلـف، اأحكـام القـرآن  .١

صـالح الـدين بـو : حتقيـق اجلـزء الثالـث ، ) هـ٥٩٧: املتوىف( »الفرس األندلسي

 ،  لبنـــان–دار ابـــن حـــزم للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، بـــريوت : الناشـــر ، عفيـــف
   . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، : الطبعة

أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن : املؤلف، أخبار مكة وما جاء فيها من األثار  .٢

ألزرقي أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق الغساين املكي املعروف با
دار األندلس : الناشر ، رشدي الصاحل ملحس: احملقق، ) هـ٢٥٠: املتوىف(

  . بريوت–للنشر 

ـــة للموســـوعات ، بـــريوت ،  .٣ ـــدار العربي ـــري ، ال أعـــالم العـــراق ، حممـــد �جـــة األث
  .هــ ١٤٢٢الطبعة األوىل ، 

األعالم ، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمـشقي  .٤

 -اخلامــسة عــشر : دار العلــم للماليــني ، الطبعــة: ، الناشــر) هـــ١٣٩٦: تــوىفامل(
  . م ٢٠٠٢مايو / أيار 

ـــدين :  املؤلـــف اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن ، .٥ ـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر، جـــالل ال عب

اهليئــة : حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، الناشــر:  حتقيــق،)هـــ٩١١: املتــوىف(الــسيوطي 
  .م١٩٧٤-ـه١٣٩٤املصرية العامة للكتاب، 

ــــب التفــــس .٦ ــــن حممــــد بــــن ســــويلم رياإلســــرائيليات واملوضــــوعات يف كت  ، حملمــــد ب

 .الرابعة : مكتبة السنة ، الطبعة: ، الناشر) هـ١٤٠٣: املتوىف(ُشهبة أبو
ـــــاب العزيـــــز، للفريوزآبـــــادي  .٧ ـــــصائر ذوي التمييـــــز يف لطـــــائف الكت ، )١/١٠٠(ب

علــى للــشئون اإلســالمية ا�لــس األ: ، الناشــر)ط(حممــد علــي النجــار، د: احملقــق

  .بالقاهرة، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي
أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بـن عبـد اهللا بـن : املؤلف ، الربهان يف علوم القرآن .٨

: الطبعـة ، حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم: احملقق ، )هـ٧٩٤: املتوىف(�ادر الزركشي 

   م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦األوىل، 



        
 

 
 
  
 

٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

   .ب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائهدار إحياء الكت: الناشر

أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن : املؤلــف ، يف التفــسريالبحــر احملــيط  .٩

صـــدقي : احملقـــق ، )هــــ٧٤٥: املتـــوىف(يوســـف بـــن حيـــان أثـــري الـــدين األندلـــسي 
   بريوت-دار الفكر : الناشر ، حممد مجيل

   . هـ١٤٢٠: الطبعة

ظفــر، منــصور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار ابــن أبــو امل: املؤلــف ، تفــسري القــرآن .١٠
 ، )هــــــ٤٨٩: املتـــــوىف(أمحـــــد املـــــروزى الـــــسمعاين التميمـــــي احلنفـــــي مث الـــــشافعي 

ـــراهيم وغنـــيم بـــن عبـــاس بـــن غنـــيم: احملقـــق دار الـــوطن، : الناشـــر ، ياســـر بـــن إب

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨األوىل، : الطبعة ،  السعودية–الرياض 
 حممــد عبـد الـرمحن بــن حممـد بـن إدريــس أبـو: املؤلـف، تفـسري القـرآن العظــيم  .١١

: احملقـق ، )هــ٣٢٧: املتـوىف(بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حـامت ا

 اململكـــة العربيـــة -مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز : الناشـــر ، أســـعد حممـــد الطيـــب
  . هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة ، السعودية

إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــري أبــــو الفــــداء : املؤلــــف ، تفــــسري القــــرآن العظــــيم .١٢

ســـامي بـــن حممـــد : احملقـــق ، )هــــ٧٧٤: املتـــوىف(القرشـــي البـــصري مث الدمـــشقي 
  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر ، سالمة

   .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة

أبو احلسن مقاتل بـن سـليمان بـن بـشري : املؤلف ، تفسري مقاتل بن سليمان .١٣
: الناشــر ، عبــد اهللا حممــود شــحاته: احملقــق ، )هـــ١٥٠: املتــوىف(األزدي البلخــى 

   . هـ١٤٢٣ -األوىل : الطبعة ،  بريوت–دار إحياء الرتاث 

أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن : املؤلــف ، تقريــب التهــذيب .١٤
دار : الناشـــــر ، حممـــــد عوامـــــة: احملقـــــق ، )هــــــ٨٥٢: املتـــــوىف(حجـــــر العـــــسقالين 

  .م ١٩٨٦ – ١٤٠٦ألوىل، ا: الطبعة ،  سوريا–الرشيد 

عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، جــالل الــدين الــسيوطي  ، التحبــري يف علــم التفــسري .١٥
ريـــــد ، دار العلـــــوم للطباعـــــة فتحـــــي عبـــــدالقادر ف: ، احملقـــــق )هــــــ٩١١: املتـــــوىف(

  .هــ الرياض ، الطبعة األوىل١٤٠٢، والنشر



        
 

 
 
  
 

٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

طــــاهر بــــن حممــــد الطــــاهر بـــن حممــــد بــــن حممـــد ال: املؤلـــف ، التحريـــر والتنــــوير  .١٦

ــــدار التونــــسية للنــــشر : الناشــــر  ، )هـــــ١٣٩٣: املتــــوىف (عاشــــور التونــــسي   –ال

  . هـ١٩٨٤: سنة النشر ، تونس
أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عمـــر بـــن : املؤلـــفالتفـــسري الكبـــري ، مفـــاتيح الغيـــب ،  .١٧

احلـــسن بـــن احلـــسني التيمـــي الـــرازي امللقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري 

: الطبعــــة ،  بــــريوت–دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب : لناشــــرا ، )هـــــ٦٠٦: املتــــوىف(
  . هـ١٤٢٠ -الثالثة 

: املتـــوىف(الـــدكتور حممـــد الـــسيد حـــسني الـــذهيب : التفـــسري واملفـــسرون ، املؤلـــف .١٨

 .مكتبة وهبة، القاهرة : ، الناشر) هـ١٣٩٨
حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن : جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن، املؤلــف .١٩

أمحــــد حممــــد : ، احملقــــق)هـــــ٣١٠: املتــــوىف(لــــي، أبــــو جعفــــر الطــــربي غالــــب اآلم

 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شاكر، الناشر
أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر بـن : املؤلف ، اجلامع ألحكام القرآن .٢٠

أمحـد : حتقيـق ، )هــ٦٧١: املتـوىف(فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القـرطيب 

: الطبعــة ،  القــاهرة–دار الكتــب املــصرية : الناشــر ، الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش
  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

اجلــامع املـــسند الـــصحيح املختــصر مـــن أمـــور رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  .٢١

ـــل أبـــو عبـــداهللا : املؤلـــف ، صـــحيح البخـــاري= وســـننه وأيامـــه  حممـــد بـــن إمساعي
دار طــوق : الناشــر ، حممــد زهــري بــن ناصــر الناصــر: قــقاحمل ، البخــاري اجلعفــي

 ، )مــصورة عــن الــسلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم حممــد فــؤاد عبــد البــاقي(النجــاة 

 هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة
حليـة البــشر يف تــاريخ القــرن الثالــث عــشر ، عبــد الــرزاق بــن حــسن بــن إبــراهيم  .٢٢

 -حممــد �جــة البيطــار  : حتقيــق) هـــ١٣٣٥: املتــوىف(البيطــار امليــداين الدمــشقي 

 هـــ ١٤١٣مــن أعــضاء جممــع اللغــة العربيــة ، دار صــادر، بــريوت الطبعــة الثانيــة، 
 . م ١٩٩٣ -

  .هــ١٤٠٥) ١(، دار الكتب العلمية ببريوت، ط)٧/١٤٤(دالئل النبوة  .٢٣



        
 

 
 
  
 

٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، جــالل : املؤلــف، الــدر املنثــور يف التفــسري باملــأثور  .٢٤

  . بريوت–دار الفكر : الناشر ، )هـ٩١١: وىفاملت(الدين السيوطي 

شـهاب الـدين : املؤلـف ، يف تفسري القـرآن العظـيم والـسبع املثـاينروح املعاين  .٢٥
علــي عبــد : احملقــق ، )هـــ١٢٧٠: املتــوىف(حممــود بــن عبــد اهللا احلــسيين األلوســي 

األوىل، : الطبعــــــة ،  بــــــريوت–دار الكتــــــب العلميــــــة : الناشــــــر ، البــــــاري عطيــــــة

  .  هـ١٤١٥
مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن : املؤلــف ، يف علــم التفــسري زاد املــسري .٢٦

 ، عبــــد الــــرزاق املهــــدي: احملقــــق ، )هـــــ٥٩٧: املتــــوىف(علــــي بــــن حممــــد اجلــــوزي 

   بريوت-دار الكتاب العريب : الناشر
  . هـ١٤٢٢ -األوىل : الطبعة

بـن أمحـد بـن سـعيد حممـد : املؤلـف ، الزيـادة يف علـوم القـرآنالزيادة واإلحـسان  .٢٧

 ، ) هــــ١١٥٠: املتـــوىف(ّاحلنفـــي املكـــي، مشـــس الـــدين، املعـــروف كوالـــده بعقيلـــة 
ـــــة ماجـــــستري ل: احملقـــــق ـــــاب جمموعـــــة رســـــائل جامعي عـــــدد مـــــن أصـــــل هـــــذا الكت

 ، مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات جامعـــــة الـــــشارقة اإلمـــــارات: الناشـــــر، األســـــاتذة

  هـ١٤٢٧األوىل، : الطبعة
أبــــو عبــــد الــــرمحن عبــــد اهللا بــــن املبــــارك بــــن واضــــح : فاملؤلــــ، الزهــــد والرقــــائق  .٢٨

ــــــرمحن : احملقــــــق ، )هـــــــ١٨١: املتــــــوىف(ْاحلنظلــــــي، الرتكــــــي مث املــــــروزي  ــــــب ال حبي

  . بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر ، األعظمي
أبـو الفـضل أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن أمحـد بـن : طبقات املدلسني ، املؤلـف .٢٩

عاصـــم بـــن عبـــداهللا القريـــويت، . د:  احملقـــق،)هــــ٨٥٢: املتـــوىف(حجـــر العـــسقالين 

 .م ١٩٨٣ – ١٤٠٣األوىل، :  عمان، الطبعة–مكتبة املنار : الناشر
أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن محـــاد : املؤلـــف ، الـــضعفاء الكبـــري .٣٠

: الناشـر ، عبـد املعطـي أمـني قلعجـي: احملقـق ،)هــ٣٢٢: املتـوىف(العقيلي املكـي 

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤األوىل، : الطبعة ، ريوت ب–دار املكتبة العلمية 
: غرائــــب االغــــرتاب ونزهــــة األلبــــاب يف الــــذهاب واإلقامــــة واإليــــاب ، تــــأليف  .٣١

 ) .هـ١٢٧٠: املتوىف(شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي 



        
 

 
 
  
 

٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

نظـــام الــدين احلــسن بــن حممــد بـــن : املؤلــف ، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان .٣٢

 ، الــشيخ زكريــا عمــريات: احملقــق ، )هــ٨٥٠: املتــوىف(ري حـسني القمــي النيــسابو

  ـ ه١٤١٦ -األوىل : الطبعة ،  بريوت–دار الكتب العلميه : الناشر
أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو : فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، املؤلـــف .٣٣

ـــشافعي، الناشـــر م ، رقـــم ١٣٧٩ بـــريوت، -دار املعرفـــة : الفـــضل العـــسقالين ال

 .حممد فؤاد عبد الباقي : ديثهكتبه وأبوابه وأحا
أبـــو الطيـــب حممـــد صـــديق خـــان بـــن : فــتح البيـــان يف مقاصـــد القـــرآن ، املؤلـــف .٣٤

، ) هــ١٣٠٧: املتـوىف(َِّحسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري القنوجي 

ـــه وراجعـــه ّعـــين بطبعـــه وقـــدم ل ـــد اهللا بـــن إبـــراهيم األنـــصاري ، : ِ َخـــادم العلـــم عب َ
املكتبـــــة العـــــ: الناشـــــر

َ
َصرية للطباعـــــة والنـــــشر، صـــــيدا  َ ْ ّ َ : َ بـــــريوت ، عـــــام النـــــشر–َّ

  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا الــشوكاين اليمــين : املؤلــف ،فــتح القــدير .٣٥
 دمــــشق، -دار ابـــن كثـــري، دار الكلـــم الطيـــب : الناشـــر ، )هــــ١٢٥٠: املتـــوىف(

  . ه١٤١٤ -األوىل : الطبعة ، بريوت

أبـو عبـد : ا أنزل من القرآن مبكة وما أنزل باملدينة ، املؤلـففضائل القرآن وم .٣٦
اهللا حممــد بـــن أيـــوب بـــن حيـــىي بـــن الــضريس بـــن يـــسار الـــضريس البجلـــي الـــرازي 

ـــــق) هــــــ٢٩٤: املتـــــوىف(  –دار الفكـــــر، دمـــــشق : الناشـــــرغـــــزوة بـــــدير ، : ، حتقي

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨األوىل، : ، الطبعةسورية
أبــــو عبــــد الــــرمحن عــــادل بــــن : بغــــدادي ، احملقــــقالفقيــــه و املتفقــــه للخطيــــب ال .٣٧

 .هــ١٤٢١) ٢(يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي بالسعودية، ط

أبـو القاسـم حممـود بـن عمـرو : املؤلـف ، عن حقائق غـوامض التنزيـل الكشاف .٣٨
دار الكتــاب العــريب : الناشــر ، )هـــ٥٣٨: املتــوىف(بــن أمحــد، الزخمــشري جــار اهللا 

   . هـ١٤٠٧ - الثالثة: الطبعة ،  بريوت–

عــــالء الــــدين علــــي بــــن حممــــد بــــن : ملؤلــــفا ، لبـــاب التأويــــل يف معــــاين التنزيــــل .٣٩
 ، )هــــ٧٤١: املتــوىف(إبــراهيم بــن عمـــر الــشيحي أبـــو احلــسن، املعــروف باخلـــازن 

ـــــب العلميـــــة : الناشـــــر ، حممـــــد علـــــي شـــــاهني: تـــــصحيح ـــــريوت–دار الكت  ،  ب

  . هـ١٤١٥األوىل، : الطبعة



        
 

 
 
  
 

٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

 تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن :جممــوع الفتــاوى ، املؤلــف .٤٠

عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم ، : ، احملقـــق) هــــ٧٢٨: املتـــوىف(تيميـــة احلـــراين 

جممــع امللــك فهــد لطباعــة املــصحف الــشريف، املدينــة النبويــة، اململكــة : الناشــر
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦: العربية السعودية ، عام النشر

د مجال الدين بن حممـد سـعيد بـن قاسـم احلـالق حمم: حماسن التأويل ، املؤلف .٤١

دار : حممـد باسـل عيـون الـسود ، الناشـر: احملقـق ، )هــ١٣٣٢: املتـوىف(القامسي 
  . هـ ١٤١٨ -األوىل :  بريوت ، الطبعة–الكتب العلميه 

أبــو الربكــات عبــد اهللا بــن أمحــد بــن : مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ، املؤلــف .٤٢

يوسـف : ، حققه وخرج أحاديثه) هـ٧١٠: املتوىف(في حممود حافظ الدين النس
دار الكلــم : حميــي الــدين ديــب مــستو ، الناشــر: علــي بــديوي ، راجعــه وقــدم لــه

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، : الطيب، بريوت ، الطبعة

إبــراهيم بــن عمــر بــن : مــصاعد النظــر لإلشــراف علــى مقاصــد الــسور ، املؤلــف .٤٣
: ، دار النــشر) هـــ٨٨٥: املتــوىف(البقــاعي حــسن الربــاط بــن علــي بــن أيب بكــر 

  . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨األوىل :  الرياض ، الطبعة–مكتبة املعارف 

أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو : املؤلـف ، املنــشور باســم البحــر الزخــارمـسند البــزار   .٤٤
: املتــــوىف(بــــن عبــــد اخلــــالق بــــن خــــالد بــــن عبيــــد اهللا العتكــــي املعــــروف بــــالبزار ا

األوىل، : الطبعـــة ،  املدينـــة املنـــورة-ة العلـــوم واحلكـــم مكتبـــ: الناشـــر ، )هــــ٢٩٢

  .)م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (
حميــي الــسنة، أبــو حممــد احلــسني بــن : معــامل التنزيــل يف تفــسري القــرآن ، املؤلــف .٤٥

حققـه وخـرج أحاديثـه حممـد عبـد اهللا : ، احملقق)هـ٥١٠: املتوىف(مسعود البغوي 

دار طيبـــة : ن مـــسلم احلـــرش، الناشـــر ســـليما- عثمـــان مجعـــة ضـــمريية -النمـــر 
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الرابعة، : للنشر والتوزيع، الطبعة

ـــزاحملـــرر الـــوجيز  .٤٦ ـــن : املؤلـــف ، يف تفـــسري الكتـــاب العزي ـــد احلـــق ب أبـــو حممـــد عب

 ، )هــ٥٤٢: املتـوىف(غالب بن عبد الرمحن بن متام بـن عطيـة األندلـسي احملـاريب 
  بـريوت–دار الكتـب العلميـة : الناشـر ، دعبد السالم عبد الشايف حممـ: احملقق

  . هـ١٤٢٢ -األوىل : الطبعة، 



        
 

 
 
  
 

٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

 )ًودراسة ًمجعا( تفسريه يف املدنية السور من املستثناة اآليات يف العلامء عىل األلويس تعقبات 

أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا : املؤلـف  ، املستدرك على الـصحيحني .٤٧

ُبن حممد بن محدويه بن نعيم بـن احلكـم الـضيب الطهمـاين النيـسابوري املعـروف ا
: الناشـــر ، قـــادر عطـــامـــصطفى عبـــد ال: حتقيـــق ، )هــــ٤٠٥: املتـــوىف(بـــابن البيـــع 

 .م ١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، : الطبعة ،  بريوت–دار الكتب العلمية 

املـــسند الـــصحيح املختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا  .٤٨

مــــسلم بــــن احلجــــاج أبــــو احلــــسن القــــشريي النيــــسابوري : املؤلــــف، عليــــه وســــلم
دار إحيـاء الـرتاث : الناشـر ، حممد فـؤاد عبـد البـاقي: احملقق ، )هـ٢٦١: املتوىف(

  . بريوت –العريب 

َّأبو جعفـر النحـاس أمحـد بـن حممـد بـن إمساعيـل بـن : الناسخ واملنسوخ، املؤلف .٤٩ َّ

حممـد عبـد الـسالم حممـد، . د: ، احملقق)هـ٣٣٨: املتوىف(يونس املرادي النحوي 

  .هــ ١٤٠٨األوىل، :  الكويت، الطبعة–مكتبة الفالح : الناشر

إبــراهيم بــن عمــر بــن حــسن : ناســب اآليــات والــسور ، املؤلــفنظــم الــدرر يف ت .٥٠
دار الكتــاب : ، الناشــر)هـــ٨٨٥: املتــوىف(الربــاط بــن علــي بــن أيب بكــر البقــاعي 

  .اإلسالمي، القاهرة 

أبــو احلــسن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب : النكــت والعيــون ، املؤلــف .٥١
الـــسيد ابـــن : حملقـــق، ا)هــــ٤٥٠: املتـــوىف(البـــصري البغـــدادي، الـــشهري باملـــاوردي 

  .لبنان /  بريوت -دار الكتب العلمية : عبد املقصود بن عبد الرحيم، الناشر
  

 

 

 

  


