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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 

 

 

 
 
 

 ورــــبدالغفــالم عــــور اغـــــبدالغفـد. ع
 

 تــاملقدم
هلل الذي أنزؿ الذكر المبيف، فجعمه هاديًا لمعالميف، والصالة والسالـ عمػ  ييػر الحمد

يمػػؽ اهلل أجمعػػػيف، مػػػف أرسػػػمه اهلل بػػػالحؽ فلػػػو لػػػه معػػػيف، وعمػػػ   لػػػه الصػػػ وة الطػػػاهريف، 
 وأصحابه الغّر المياميف، ومف تبعلـ بإحساف إل  يـو الديف،

 د:ـــوبع
المبلمػػات الزمانيػػ  فػػ  القػػر ف الكػػريـ عنػػد ابػػف  عمػػ ب بػػقْف بمػػت بجمػػ  فقػػد أنعػػـ اهلل 

جماعػػ  مػػف سػػورة القصػػص إلػػ   يػػر القػػر ف الكػػريـ ودراسػػتلا، وهػػو البحػػث ال ػػان  الػػذي 
جػػام مكّمػػاًل لػػلوؿ  الػػذي أسػػميته االمبلمػػات الزمانيػػ  فػػ  القػػر ف الكػػريـ عنػػد ابػػف جماعػػ  

شر ف  مجم  سػر مػف رأ  مف سورة ال اتح  إل  سورة الشعرام دراس  ت سيري ا، الذي سين
فػػ  جامعػػ  سػػامرام، حيػػث كػػاف الجمػػ  مػػف كتػػاب ابمػػاـ بػػدر الػػديف ابػػف جماعػػ  ا ُ ػػرر 
ـب فػ  القػر فا، الػذي حققػه دج عبػد الجػواد يمػؼ، فقػد جمعػت  راَم ،  ـْ ُيَسػ التبياف فػ  َمػْف لَػ

ـب بعػد ذلػؾ مػا التمسػته  م  مقارنتلا بآرام  ير  ِمف العممػام، ومػا اسػتندوا عميػه ِمػف أدلػ ،  ػ
مػػف بيػػاف الحكمػػ  والعمػػ  التػػ  ِمػػف أجملػػا أبلمػػت هػػذ  اةيػػ ، أو هػػذ  العبػػارة القر نيػػ ، ومػػا 

 ال ائدة ِمف ذلؾج
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 أىمية الموضوع:
ـّ العممام بػالقر ف الكػريـ اهتمامػًا بالغػًا فاجتلػدوا فػ  يدمتػه، وسػعوا ل لمػه وافلامػه،  اهت

ظلار يوافيػه، واهتمػوا  بتوضػي  أل اظػه وبيػاف أحكامػه، ومػنلـ مػف اهػتـّ وتبياف معانيه، وا 
بمعرفػػ  مكّيػػه ومدنّيػػه وناسػػيه ومنسػػويه وعاّمػػه وياّصػػه، وأسػػباب نزولػػه، وانشػػغموا بػػذكر 
بال تػػه ووجػػو  إعجػػاز ، و يػػر ذلػػؾ مػػف ارػػػمور التػػ  تػػرتبط بػػالقر ف الكػػريـ، إذ كتبػػوا فػػ  

 ذلؾ الك ير مما يعجز القمـ عف حصر ج
امات عمـ معرف  المبلمػات الزمانيػ  فػ  القػر ف الكػريـ، التػ  مػف ومف وجو  هذ  االهتم

يالللػػػا يمكػػػػف أف ن لػػػـ ك يػػػػرًا مػػػػف ارحكػػػاـ العقديػػػػ ، وال قليػػػػ ، وارصػػػولي ، و يرهػػػػا مػػػػف 
 ارحكاـ الشرعي ج

وبكماؿ ما ابتدأت به مف دراس  المبلمات الزماني  ف  القر ف الكريـ، بمػت بإتمػاـ هػذا 
 وتعـّ المن ع ج البحث لتكتمؿ ال ائدة 

 مشكمة الدراسة:
إف المبلمػػػات الزمانيػػػ  مػػػف أعقػػػد مشػػػكالت الت سػػػير، إذ احتاجػػػت هػػػذ  المشػػػكم  إلػػػ  
دراسػػ  وتبيػػيف ِلمػػا فيلػػا مػػف ايتالفػػات الم سػػريف فػػ  تقويملػػا، وبالتػػال  استيضػػاح ارحكػػاـ 

فتتضػػػػ  العقديػػػػ  وال قليػػػػ  أو الػػػػدالالت التاريييػػػػ  لورودهػػػػا فػػػػ  مرويػػػػ  أو بصػػػػ  بر نيػػػػ  
الحقائؽ العممي  وتتضػ  االمػور المبلمػ ، فضػاًل عػف أف هػذ  الدراسػ  توضػ  مػا كػاف لػـ 

 ُيْدرس ت صياًل عند العالم  ابف جماع ج
 صعوبات الدراسة: 

ال يي ػ  أف كػؿ دراسػ  ال تػتـ إاّل بعػد بػػذؿ جلػود مضػني  بكماللػا، وكػذلؾ ارمػر فػػ  
ها، ما يتعّمؽ بموضوع الدراسػ  حيػث دراست  هذ ، حيث واجلتن  عدة صعوبات مف أبرز 

أف المبلمات الزمانيػ  فػ  القػر ف الكػريـ لػـ تكػف إاّل ُنَبػذًا مت ربػ  بػيف كتػب الت سػير وعمػـو 
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

القر ف م  ك رة ايتالؼ الم سريف بلا، مّما اسػتدع  الدبػ  والتمحػيص والنظػرة ال احصػ ، 
طػػوياًل فيلػػا رتوصػػؿ  فضػػاّل عػػف توسػػ  هػػذ  الُنَبػػذ فػػ  عػػدة مصػػادر، مّمػػا جعمتنػػ  أبحػػث

 إل  الحقيق  ال ابت ج
 خطة الموضوع:

 اشتممت يط  البحث عم  ما يقت :
 : نبذ  عف التعريؼ بابماـ ابف جماع جتمييد

 ومبح اف:
 : الُمْبَلـجج تعري ه، وبياف أصمه، ومصادر جج وفيه مطمباف:المبحث األول

 المطمب اروؿ: تعريؼ المبلـ لغً  واصطالحًاج
  ان : نشقة المبلـ وتدوينه وبياف مصادر جالمطمب ال
: المبلمات الزماني  ف  القر ف الكريـ عند ابف جماعػ  ِمػف سػورة القصػص المبحث الثاني

 إل   ير القر ف الكريـج
 : ذكرُت فيلا أهـ النتائج الت  حصمُت عميلا ف  هذا البحثجةـــخاتم

منػػا إنبػػه ولػػ  ذلػػؾ والقػػادر عميػػه، نعػػـ واهلل أسػػقؿ أْف يعمنمنػػا بمػػا ين عنػػا وين عنػػا بمػػا عمب 
 وصؿن المبلـ عم  سيدنا محمد وعم   له وصحبه وسمـ المول  ونعـ النصير
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 متٍيد
 التعريف بابه مجاعت

ببػػػؿ أْف نبػػػدأ الحػػػديث عػػػف موضػػػوع المبلمػػػات فػػػ  القػػػر ف الكػػػريـ عنػػػد ابػػػف جماعػػػ       
 هذا التمليد  ِمف يالؿ النقاط اةتي :نحاوؿ ذكر نبذة ِمف حياة ابماـ ابف جماع  ف  

 أواًل: اسمو:
اهلل بػػف جماعػػ  بػػف عمػػ  بػػف جماعػػ  بػػف حػػاـز بػػف صػػير محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف سػػعد    

 ج(ٔ)الكنان  الحموي البيان  الشافع 
 ثانيًا: مولده: 

            ولػػػػػػد ابمػػػػػػاـ بػػػػػػدر الػػػػػػديف ابػػػػػػف جماعػػػػػػ  بحمػػػػػػاة عشػػػػػػي  الجمعػػػػػػ  ِمػػػػػػف ربيػػػػػػ  اةيػػػػػػر     
 ج(ٕ)هػ(ٜٖٙ)سن  

 ثالثًا: أسرتو ونشأتو:
نشق ابماـ بدر الديف ابف جماع  ف  ُأسرة ذات باع ف  العمـ والصالح، فػقبو  الشػي      

هػػ( كػاف لػه معرفػ  بال قػه، ٜٙ٘برهاف الديف بف إبراهيـ ابف جماع ، ولػد فػ  رجػب سػن  )
))ابمػاـ، العػػالـ، ، ووصػػ ه القاضػ  مجيػػر الػديف بقولػػه: (ٖ)والحػديث  كمػػا ذكػر  ابػػف ك يػر

م ، اليطيب، القدوة، الزاهدجج، اشتغؿ بالحديث، ودرَس بعدبة أماكف((  ج  (ٗ)العالب

                                                           

، ٜٖٔ/ ٜطبقػػات الشػػافعي  الكبػػر : السػػبك ، ، و ٕٚٛ/ ٗمػػر ة الجنػػاف وعبػػرة اليقظػػاف اليػػافع : اليػػافع ، ينظػػر: (ٔ)
حسف المحاضرة: و ، ٗٓٔ/ ٙ، وشذرات الذهب: ابف العماد، ٘ – ٗ/ ٘والدرر الكامن  ف  أعياف المائ  ال امن ، 

 جٛٗٔ/ ٙإسماعيؿ البغدادي،  ، وهدي  العارفيف:ٕ٘ٗ/ ٔالسيوط ، 
 جٖٓ/ ٖينظر: معجـ المؤل يف: عمر رضا كحال ، (ٕ)
 جٛٗالقاض  بدر الديف حياته و  ار ، ص  جٖٕٚ/ ٖٔالبداي  والنلاي : ابف ك ير، (ٖ)
 جٔ٘ٔ – ٓ٘ٔ/ ٕارنس الجميؿ بتاري  القدس واليميؿ: العميم ، (ٗ)
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كمػػا أفب ُأسػػرته كػػاف للػػا أ ػػٌر بػػالٌة فػػ  التربيػػ  والتعمػػيـ لػػيس عمػػ  أهػػؿ حمػػاة فحسػػب، بػػؿ 
 تعّد  هذا ار ر ِمْف حماة إل  دمشؽ والقدسج

  العمـ ِمػف هػذ  اُرسػرة َلَبنػًا سػائغًا ال يشػوبه كػدر، وبالتال  فابماـ بدر الديف بد رض    
وكذلؾ رض  منلـ الزهد والورع والتقو  متق رًا بعائمتػه نػاهاًل ِمػْف منػبعلـ الصػاف ، فكانػت 

 ج(ٔ)عائمته أوؿ مدرس  َتَمقب  فيلا العمـ ياص  ف  المرحم  ارول  ِمف حياته
لر فػ  فنػوف متعػدندة، وسػاَد أبرانػه، فكػاف أوؿ وأمبا طمبه لمعمـ فقد ت قه واشتغؿ بالعمـ، وم

فػ  الشػاـ، وابػف  (ٕ)ما سم  الحديث عم : والد ، ورو  عنه، وكذا سم  ِمػف: ابػف عػزوف
البوصػػػػيري فػػػػ  مصػػػػر، وكػػػػذلؾ َدَرَس ال قػػػػه، وارصػػػػوؿ،  وِمػػػػف أصػػػػحاب (ٖ)القسػػػػطالن 

 بػػف مالػػؾ، والنحػػو، وعمػػـو البال ػػ  فػػ  دمشػػؽ عمػػ  شػػي  العربيػػ  فيلػػا محمػػد بػػف عبػػد اهلل
 ج(ٗ)وكذلؾ أيذ ال قه عام  والت سير ياص  ِمف القاض  تق  الديف ابف رزيف

 أما أقوال العمماء فيو
هػػا يقػوؿ عنػه: اكػاف بػوي المشػارك  فػ  الحػديث عارفػًا ٛٗٚفلذا ابماـ الذهب  ات     

بال قػػه، وأصػػوله، ذكيػػًا فطنػػًا مت ننػػًا، ورعػػًا صػػينًا تػػاـ الشػػكؿ، وافػػر العقػػؿ، حسػػف اللػػدي، 
متػػيف الديانػػ ، ذا تعبػػد وأورادججج، وكػػاف صػػاحب معػػارؼ يضػػرب فػػ  كػػؿ فػػف بسػػلـ، ولػػه 

                                                           

 جٖٛ، ص ارنس الجميؿ بتاري  القدس واليميؿ: العميم (ٔ)
القوي بػػف عػػزوف، زيػػف الػػديف، أبػػو الطػػاهر ارنصػػاري المصػػري الشػػافع ، سػػم  ابػػف عػػزوف: إسػػماعيؿ بػػف عبػػد (ٕ)

هػػ(ج شػػذرات الػػذهب: ابػػف العمػػاد، ٚٙٙالك يػر ِمػػف: البوصػػيري، وابػػف ياسػيف، وطائ ػػ ، وكػػاف صػػالحًا يينػػرًا، )ت: 
 جٕٖٗ/ ٘

ولد بمك ، وجمػ  بػيف العمػـ والعمػؿ، وتػول  مشػيي  دار الحػديث القسطالن : محمد بف أحمد بف عم ، أبو بكر، (ٖ)
 جٛٚ – ٙٚهػ(ج ينظر: لحظ ارلحاظ بذيؿ طبقات الح اظ: ابف فلد، ص ٓٛٙبالكاممي  بمصر، )ت: 

          اهلل، باضػػػ  القضػػػاة، كػػػاف حميػػػد السػػػيرة، حسػػػف الديانػػػ ، ك يػػػر العبػػػادة، محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف رزيػػػف، أبػػػو عبػػػد(ٗ)
 جٜٕٛ/ ٖٔػ(ج ينظر، البداي  والنلاي : ابف ك ير، هٓٛٙ)ت: 
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الصػػػػدور، وكػػػػاف ممػػػػي  الليئػػػػ ججج، وكػػػػاف عارفػػػػًا بطػػػػرؽ وبػػػػ  فػػػػ  الن ػػػػوس، وجاللػػػػ  فػػػػ  
   ج(ٔ)الصوفي ، وبصد بال تو ، وكاف مسعودًا فيلاا

هػػػ(، اشػػيينا باضػػ  القضػػاة بػػدر الػػديفججج ٔٚٚوبػػاؿ عنػػه تػػاج الػػديف السػػبك : )ت     
حػػػاكـ اببميمػػػيف مصػػػرا وشػػػاما، ونػػػاظـ عقػػػد ال يػػػار الػػػذي ال يسػػػام ، محتػػػؿ بالع ػػػاؼ، 

مقدار الك اؼ، محدث فقيه، ذو عقؿ ال يقاـو أساطيف الحكمػام بمػا جمػ  متيؿ إال عف 
 ج  (ٕ)فيها
وباؿ عنه ابف ك ير: اباض  القضاة العالـ شػي  ابسػالـ بػدر الػديف أبػو عبػداهللججج      

وجمػ  لػه معػه وسم  الحديث واشتغؿ بالعمـ، وحصبؿ عمومًا متعددة، وتقدـ وساد أبرانه، 
وتػػػدريس العادليػػػ  و يرهػػػا مػػػدة طويمػػػ ، كػػػؿ هػػػذا مػػػ  الرياسػػػ   اليطابػػػ  ومشػػػيي  الشػػػيوخ

والديانػػ  والصػػيان  والػػورع، وكػػؼ ارذ ، ولػػه التصػػانيؼ ال ائقػػ  النافعػػ ، وجمػػ  لػػه يطبػػا 
 ج(ٖ)كاف ييطب بلا ف  طيب صوت فيلا وف  برامته ف  المحراب و ير ا

 خامسًا: وفاتو:
 هػػػػ(ٖٖٚجمػػػاد  ارولػػػ  سػػػن  )تػػػوف  الشػػػي  بػػػدر الػػػديف ابػػػف جماعػػػ  فػػػ  عشػػػريف      

 ج(ٗ)رحمه اهلل تعال 
 

  

                                                           

 جٙ، ص٘( العسقالن ، الدرر الكامن  ف  أعياف المائ  ال امن ، مصدر سابؽ، جٔ)
 جٜٖٔ، صٜالسبك ، طبقات الشافعي  الكبر ، مصدر سابؽ، ج (ٕ)
 جٖٙٔ، صٗٔ( ابف ك ير، البداي  والنلاي ، مصدر سابؽ، جٖ)
 جٜٕٓبالمحد يف: الذهب ، ص المعجـ الميتص ينظر:  (ٗ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 املبحث األَل
م تعريفً َبيان أصلً َمصادري

َ
ٍ

ْ
ب
ُ
 امل

 وفيو مطمبان:
 المطمب األول

 تعريف الُمْبَيم لغًة واصطالحاً 
ــْبَيم لغــًة: ،  أواًل: تعريــف الُم ـَ ( اسػػـ م عػػوؿ مشػػتؽ مػػف أْبلػػ : واإلبيــام فــي المغــة) ُمػػبلـَ

الي ػػػام يقػػػاؿ: ليػػػؿ بلػػػيـ لي ػػػام مػػػا فيػػػه عػػػف الرؤيػػػ   رنػػػه ال ضػػػوم فيػػػه إلػػػ  الصػػػباح، 
: أ مقته وسددته، والطريؽ المبلـ: إذا كاف ي يًا ال يستبيف، وأمر مػبلـ ال وأبيمت الباب

ـَ ارمػر: (ٔ)مقت  له، واستبلـ عميه الكالـ: استغمؽ ج وجام ف  )القاموس المحػيط(: ))أبلػ
ـْ تبينَنه(( ج(ٕ)َلـ((اشتبه  كاْسَتبْ   ج(ٖ)وجام ف  )المصباح المنير(: ))أبلمته إبلامًا: إذا َل

كؿ ل ظ ورد ف  القر ف الكريـ مف ذكر َمػف لػـ ُيّسػِمه  انيًا: تعريف المبيمات اصطالحًا:ث
اهلل تعال  فيه باسـ العمـ، مف نب  أو ول  أو  يرها، مػف  دمػ  أو ممػؾ أو جنػ  أو بمػد 

أو حيواف له اسـ عمـ، أو عدد لػـ يحػدد، أو زمػف لػـ يبػيف، أو مكػاف أو كوكب أو شجر 
فػه ابمػاـ السػليم  )تج (ٗ)لـ يعػرؼ هػػ( بقولػه امػا تضػمنه كتػاب اهلل العزيػز ٛٔ٘وبػد عرب

مػف ذكػػر مػف لػػـ يسػػمه اهلل فيػه باسػػمه الَعمَػػـ، مػف نبػػ  أو ولػػ  أو  يرهمػا، أو مػػف  دمػػ  
أو ممػػػػؾ، أو بمػػػػد أو كوكػػػػب أو شػػػػجر، أو حيػػػػواف لػػػػه اسػػػػـ َعمَػػػػـ، وبػػػػد ُعػػػػرؼ عنػػػػد نقمػػػػه 

                                                           

، ٔارزهػػػػري، أبػػػػو منصػػػػور محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد ارزهػػػػري، تلػػػػذيب المغػػػػ ، دار إحيػػػػام التػػػػراث العربػػػػ ، بيػػػػروت، ط (ٔ)
، ٔ، وابػف فػارس، معجػـ مقػاييس المغػ ، مصػدر سػابؽ،جٛٚٔ، صٙـ، تحقيؽ: محمد عػوض مرعػب، جٕٔٓٓ
 ج، )مادة بلـ(ٙ٘، صٕٔ، وابف منظور، لساف العرب، مصدر سابؽ، جٖٔٔص

 جٔٛ/ ٗال يروز   بادي: القاموس المحيط: (ٕ)
 جٗٙالمصباح المنير: ال يوم ، ص (ٖ)
 جٖٗٛ، صٕ( ينظر: السيوط ، ابتقاف ف  عمـو القراف، مصدر سابؽ، جٗ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

هػػػ( عمػػ  تعريػػؼ ٖٖٚيػػه ابمػػاـ ابػػف جماعػػ  )ت، وزاد عم(ٔ)اريبػػار، والعممػػام ارييػػارا
أمبػا تعريػؼ  ج(ٕ)السليم : اأو عدد لـ ُيحدد، أو زمف لػـ ُيبػيف أو مكػاف لػـ ُيعػرؼ و يرهػاا

عمػػـ مبلمػػات القػػر ف فلػػو: الدراسػػ  الت سػػيري  التػػػ  تتنػػاوؿ  يػػات ِمػػف القػػر ف الكػػريـ ِمػػػف 
و نسػػب بواسػػط  النقػػؿ المحػػّرر حيػػث معرفػػ  مػػا ُأْبِلػػـ فيلػػا ِمػػْف عػػدد، أو أمػػد، أو اسػػـ، أ

 ج  (ٖ)الدبيؽ عف  قات اُرّم 
 المطمب الثاني

 األصل في عمم المبيمات وبيان مصادره
اهػػتـ العممػػام بعمػػـ المبلمػػات واعتبػػروا أف االعتنػػام بػػه حسػػف ل ضػػمه وشػػرفه، وممػػا     

 :  يقت يدؿ عم  عنايتلـ بلذا العمـ وفضمه وشرفه ما 
 ومسمـ عف ابف عباس رضػ  اهلل عنلمػا بػاؿ: مك ػت سػن  البياريما أيرجه ابماـ  -ٔ

عف  ي  فمػا أسػتطي  أف أسػقله هيبػ  لػه، حتػ  يػرج  أريد أف أسقؿ عمر بف اليطاب 
حاجػًا، فيرجػت معػػه، فممػا رجعػت كنػػا بػبعض الطريػػؽ عػدؿ إلػ  اةراؾ لحاجػػ  لػه بػػاؿ: 

اف تظاهرتػا عمػ  فوب ت له حت  فرغ،  ـ سرت معه فقمت له: يػا أميػر المػؤمنيف مػف المتػ
وبػاؿ السػيوط : بػاؿ العممػام: هػذا  ج(ٗ)مف أزواجه؟ فقػاؿ: تمػؾ ح صػ  وعائشػ  النب  

 ج(٘)أصؿ ف  عمـ المبلمات

                                                           

 جٓ٘( التعريؼ وابعالـ لمسليم  صٔ)
 جٖٚ(  رر البياف لمبلمات القر ف البف جماع  صٕ)
ـن فػ  القػػر ف البػػف جمػػاع : المقدمػ  لمػدكتور عبػدالجواد يمػػؼ، ص  (ٖ) ، وينظػر: ٜ٘ٔ رر التبياف فػ  مػف لػـ ُيػَسػػػ

 جٕ٘/ ٕالتبياف ف  عمـو القر ف: دج محمد سعيد عراـ، 
، ٜٚٗٔ، ومسػػمـ، صػػحي  مسػػمـ، حػػديث ربػػـ ٙٙٛٔ، صٗ، جٜٕٙٗالبيػػاري، صػػحي  البيػػاري، حػػديث ربػػـ  (ٗ)

 جٛٓٔٔ، صٕج
، ٔلسيوط ، جالؿ الديف السيوط ، م حمػات اربػراف فػ  مبلمػات القػر ف، مؤسسػ  الرسػال ، بيػروت، لبنػاف، طا (٘)

 جٖٗ، صٔـ، تحقيؽ: إياد يالد الطباع، ج ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ



 111  
 

     

   
 

 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ې  ى  ى  چمػػا روي عػػف ابػػف عبػػاس رضػػ  اهلل عنلمػػا أنػػه بػػاؿ فػػ  بولػػه تعػػال :  -ٕ

بػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  (ٔ)چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
 ج (ٕ)طمبت اسـ رجؿ ف  القر ف وهو الذي يرج ملاجرًا إل  اهلل ورسوله

وبػػد أشػػار ابػػف عسػػكر رحمػػه اهلل تعػػال  إلػػ  أف عمػػـ المبلمػػات مػػف أشػػرؼ العمػػـو      
ف مػػف أشػػرؼ عمومػػه، وأطػػرؼ م لومػػ  عمػػـ مػػا   ينبغػػ  التػػ االعتنػػام بلػػا حيػػث بػػاؿ: اوا 

أبلػػػػـ فيػػػػه مػػػػف أسػػػػمام الػػػػذيف نزلػػػػت فػػػػيلـ اةيػػػػات، وكػػػػانوا سػػػػببًا لمػػػػا فيػػػػه مػػػػف اريبػػػػار 
والصػحاب  والتػابعيف   ـ تنابمت مصادر بياف عمـ المبلمات عف النب  ج (ٖ)والحكاياتا

لمبلمػ  وت سػيرها مب و ػ  فػ  كتػب الت سػير، ولػـ للـ بإحساف  قاة اُرمب ، وكانػت اةيػات ا
ادس اللجػػػري، وفيػػػه بػػػاـ ابمػػػاـ يكػػػف للػػػذا العمػػػـ مصػػػنبٌؼ يػػػاص حتػػػ  جػػػام القػػػرف السػػػ

بجمػ  هػذا ال ػف وتدوينػه فػ  كتػاب سػما  )التعريػؼ  (ٗ)هػػ(ٔٛ٘الرحمف السػليم  )ت:عبد
لإلمػاـ السػليم   وابعالف فيما أبلـ ف  القر ف ِمف ارسمام وارعالـ(، وذكػر الػبعض أفب 

كتابػػػًا  يػػػر فػػػ  مبلمػػػات القػػػر ف اسػػػمه )ابيضػػػاح والتبيػػػيف ِلَمػػػا ُأْبِلػػػـ ِمػػػْف ت سػػػير الكتػػػاب 
 ػػـ جػػام ابمػػاـ محمػػد بػػف عمػػ  بػػف اليضػػر الغسػػان  المعػػروؼ بػػابف عسػػكر ج (٘)المبػػيف(

                                                           

 جٓٓٔسورة النسام، اةي    (ٔ)
 ، وعزا  إل  ابف مند جٜٔٗ، صٖابف حجر، ابصاب  ف  تمييز الصحاب ، مصدر سابؽ، ج (ٕ)
، ٔابػػف عسػػكر، محمػػد بػػف عمػػ  الغّسػػان ، التكميػػؿ وابتمػػاـ لكتػػاب التعريػػؼ وابعػػالـ، دار ال كػػر، دمشػػؽ، ط (ٖ)

 جٖٗـ، تحقيؽ: حسف مروة، صٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔ
الرحمف بػػػف عبػػػداهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف إصػػػبة، ابمػػػاـ أبػػػو القاسػػػـ، وأبػػػو زيػػػد، وأبػػػو الحسػػػف السػػػليم  الي عمػػػ  عبػػػد (ٗ)

هػػػ(، وهػػو منسػػوب إلػػ  سػػليؿ، وهػػ  بريػػ  بػػالقرب ِمػػْف مالقػػ  بارنػػدلس، كػػاف ٛٓ٘ن  )ارندلسػػ  المػػالق ، ولػػد سػػ
مالكيػػػًا ضػػػريرًا عالمػػػًا بالعربيػػػ  والقػػػرامات والت سػػػير والسػػػير و يرهػػػا، لػػػه مؤل ػػػات عديػػػدة مػػػف أشػػػلرها: )التعريػػػؼ 

، وشػػذرات ٚ٘ٔ/ٕٔهػػػ(ج ينظػػر: سػػير أعػػالـ النػػبالم: ابمػػاـ الػػذهب ، ٔٛ٘وارعػالـ(، و)الػػروض ارنػػؼ(، )ت: 
 جٖٖٔ/ ٖ، وارعالـ: الزركم : ٛ٘ٗ، ٚ٘ٗ/ ٗالذهب: ابف العماد، 

 جٖٖٔ/ٖينظر: ارعالـ  (٘)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

التكميػػػػػؿ وابتمػػػػػاـ لكتػػػػػاب التعريػػػػػؼ وابعػػػػػالـ(  وألبػػػػػؼ كتابػػػػػًا سػػػػػما  ) ،(ٔ)هػػػػػػ(ٖٙٙ)ت: 
أيضػًا  –وفػ  القػرف السػاب   جًا به عم  ما فػات ابمػاـ السػليم ، وهػو تػذييؿ عميػهمستدرك

هػػػػ(، فصػػػنؼ ٓٙٙجػػػام ابػػػف فرتػػػوف، وهػػػو أحمػػػد بػػػف يوسػػػؼ بػػػف أحمػػػد السػػػمم  )ت:  –
كتػػػػػاب )االسػػػػػتدراؾ وابتمػػػػػاـ لمتعريػػػػػؼ وابعػػػػػالـ فيمػػػػػا أبلػػػػػـ فػػػػػ  القػػػػػر ف ِمػػػػػف ارسػػػػػمام 

، ولـ يع ر عم  هذا الكتاب مطبوعػًا (ٕ)القاض وارعالـ(، وبد َنَسَب هذا الكتاب له ابف 
، ولعمػه ممبػا ضػاع ، ولـ يشر إليه السيوط ، وال المشػتغموف فػ  هػذا ال ػف(ٖ)أو ميطوطاً 
هػػػػ(، وصػػػنؼ كتابػػػًا سػػػّما  ٖٖٚ ػػػـ جػػػام ابمػػػاـ بػػػدر الػػػديف بػػػف جماعػػػ  )ت: ِمػػػْف ترا نػػػاج 

ا  ) ػػرر التبيػػاف فػػ  ، وايتصػػر  ابػػف جماعػػ  فػػ  كتػػاب سػػم(ٗ))التبيػػاف لمبلمػػات القػػر ف(
َمْف لـ ُيسـب ف  القر ف(، وهذا الكتاب مطبوع، وبػد حققػه دج عبػد الجػواد يمػؼ، أمبػا كتابػه 
اروؿ  فػػال أ ػػر لوجػػود  فػػ  أي مكػػاف ِمػػف المكتبػػات العامػػ ، فمػػـ يشػػر إلػػ  مكانػػه إاّل أفب 

ؿ ابػػػف هػػػذا الكتػػػاب مقطػػػوع بتقلي ػػػه ونسػػػبته إلػػػ  ابػػػف جماعػػػ   رفب ميتصػػػر  موجػػػود، بػػػا
جماعػ  فػػ  مقدمػ  كتابػػه ) ػرر التبيػػاف(: ))هػذا كتػػاب ايتصػرُت فحػػوا  ِمػْف كتػػاب سػػبؽ 

 ج  (٘)ل  ف  معنا ((

                                                           

اهلل الغسان ، المعروؼ بابف عسكر، وبيػؿ: ابػف عسػاكر، عم  بف اليضر بف هاروف، أبو عبد ابماـ محمد بف (ٔ)
نحويًا، مقرئًا، مجودًا، تاريييًا، صاحب متوف، ول  هػ( كاف ٗٛ٘أهؿ مالق ، ولد سن  )واروؿ هو الصحي ، ِمف 

ومػا  - ٕٚٔ/ ٕهػ(ج ينظػر: ابحاطػ  فػ  أيبػار  رناطػ : ابػف اليطيػب، ٖٙٙبضام مالق ، وكاف شاعرًا، )ت: 
 جٙٙ - ٘ٙ/ ٖٕبعدها، وسير أعالـ النبالم، 

 جٛٔٔ/ ٔالمكناس ، ينظر: جذوة االبتباس ف  ذكر َمف حؿب ِمف ارعالـ مدين  فاس: ابف القاض   (ٕ)
 جٜٗ/ ٔينظر: صم  الجم : مقدم  التحقيؽ لمدكتور حنيؼ القاسم ،  (ٖ)
، وحسػػف ٕٗٚ - ٖٕٚ/ ٙومػػا بعػػدها، وشػػذرات الػػذهب،  - ٜٚ/ ٘ينظػػر: طبقػػات الشػػافعي  الكبػػر : السػػبك ،  (ٗ)

ل امنػ : ابػف حجػر، ، والدرر الكامنػ  فػ  أعيػاف المائػ  اٖٚ٘/ ٔالمحاضرة ف  أيبار مصر والقاهرة: السيوط ، 
 جٜٕٚ/ ٘، ارعالـ: الزركم ، ٕٚٔ - ٔٚٔ/ ٖ

 ج٘ٓٔ، ويراج  تحقيؽ دج عبد الجواد، صٜٔٔينظر:  رر التبياف، ص (٘)
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 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

،وألػؼ كتابػًا سػما  )صػم  الجمػ  (ٔ)(هػػٕٛٚ ـ جام ابماـ محمد بف عم  البمنس  )ت:  
وعائػد التذييػػػؿ لموصػػوؿ كتػػاب  ابعػالـ والتكميػػؿ(، جمػػ  فيػػه بػيف كتػػاب  السػػليم ، وابػػف 

ػا فاتلمػا فػ  بيػاف المبلمػاتعسكر، ومػا اسػتدركه عميلمػ  ػـ جػام ابمػاـ أحمػد بػف ج  ا ممب
، وألبػػؼ كتابػػًا سػػما  )ابحكػػاـ لبيػػاف مػػا فػػ  (ٕ)هػػػ(ٕ٘ٛعمػػ  بػػف حجػػر العسػػقالن  )ت: 

القر ف ِمف اببلاـ(،  ير أفب أحدًا لػـ يػذكر عػف الكتػاب أو مكػاف وجػود  شػيئًا، ولػـ يشػر 
إليػػه السػػيوط  مػػ  أنبػػه أبػػرب سػػابقيه إليػػه فػػ  هػػذا المجػػاؿ، ولػػـ يشػػر إليػػه دجعبػػد الجػػواد 

ِقػَد  يػُر  ِمػْف فربمػا ُفِقػَد كمػا فُ  يمؼ، وال  يػر  ِمػف البػاح يف المعاصػريف فػ  هػذا المجػاؿ،
، وألػؼ كتابػًا سػما  (ٖ)هػػ(ٜٔٔت:   ـ جام ابماـ عبد الرحمف السيوط  ) روات اُرّم ج 

وهػػذا الكتػػاب مطبػػوع، وبػػاؿ عنػػه السػػيوط  فػػ   (،)م حمػػات اربػػراف فػػ  مبلمػػات القػػر ف
ِف ابيجػاز، وُعػُزون مقدمته: ))وهذا كتاب ي وؽ الكتب ال ال ػ  بمػا حػو  ِمػْف ال وائػد، وُحْسػ

كػػؿن بػػوؿ إلػػػ  َمػػْف بالػػػه ميرجػػًا ِمػػػْف كتػػب الحػػديث والت اسػػػير المسػػندة، فػػػإفب ذلػػؾ أدعػػػ  
لقبولػػػه، وأوبػػػ  فػػػ  الػػػن س، فػػػإْف لػػػـ أبػػػؼ عميػػػه مسػػػندًا عزوتػػػه إلػػػ  بائمػػػه ِمػػػْف الم سػػػريف 

، ويريػػػػد بالكتػػػػب (ٗ)والعممػػػػام، وبػػػػد سػػػػميته )م حمػػػػات اربػػػػراف فػػػػ  مبلمػػػػات القػػػػر ف(ج ((
 ـ جام ابماـ محمد بػف عمػر  السليم ، وابف عسكر، وابف جماع جل ال  : كتب ابماـ ا

                                                           

هػ(، وهػو حػافٌظ، مػتقٌف، ٗٔٚابماـ محمد بف عم  بف محمد، أبو عبداهلل البمنس ، ِمف أهؿ  رناط ، ولد سن  ) (ٔ)
 - ٖٛ/ ٖهػػ(ج ينظػر: ابحاطػ ، ٕٛٚبياف، ع يُؼ النشقة، جلػور الصػوت، )ت: حسُف ابلقام، عالـٌ بالعربي  وال

، ٖ٘ٓ/ ٓٔ، ومعجػػـ المػػؤل يف: عمػػر رضػػا كحالػػ ، ٕٙٛ/ ٙ، وارعػػالـ: الزركمػػ ، ٙ٘/ ٗ، والػػدر الكامنػػ ، ٜٖ
 جٕٙٚ/ ٕوذيؿ وفيات ارعياف )درة الحجاؿ ف  أسمام الرجاؿ(: ابف القاض ، 

حمد بػف عمػ ، شػلاب الػديف، أبػو ال ضػؿ، الشػلير بػابف حجػر الكنػان  العسػقالن ، أحمد بف عم  بف محمد بف  (ٕ)
هػ(، وتول  بضام الشػافعي  بالػديار المصػري  فػ  علػد الممػؾ ارشػرؼ ٖٚٚالمصري المولد، الشافع ، ولد سن  )

 وما بعدهاج - ٚٓٗ/ ٚهػ(ج ينظر: شذرات الذهب، ٕ٘ٛهػ(، )ت: ٕٚٛبرسباي ف  محـر )
بػػف أبػػ  بكػػر بػػف محمػػد، ابمػػاـ جػػالؿ الػػديف، أبػػو ال ضػػؿ اليضػػيري السػػيوط ، ولػػد بقسػػيوط سػػن  الرحمف عبػػد (ٖ)

، )ت: ٜٗٛ) هػػ(ج ينظػر: ٜٔٔهػ(، وكاف  يً  ف  سرع  التقليؼ، وله مؤل ات عديدة فػ  أنػواع متعػددة ِمػف العمػـو
 جٜٖٙ/ ٔوما بعدها، وحسف المحاضرة،  - ٚٛ/ ٛشذرات الذهب، 

 جٚٔم حمات اربراف ص  (ٗ)
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 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

، وألبػػؼ كتابػػًا (ٔ)هػػػ(ٖٜٓبػػف مبػػارؾ الحميػػري الحضػػرم  الشػػافع  الشػػلير بَبْحػػرؽ )ت: 
ـَ فػػ  القػػر ف ِمػػف ارسػػمام وارعػػالـ(، حققػػه  سػػما  )تميػػيص التعريػػؼ وابعػػالـ فيمػػا ُأْبِلػػ

 ػػػػـ جػػػػام ابمػػػػاـ عبػػػػداهلل  ـجٜٕٓٓ -هػػػػػػػٖٓٗٔعويضػػػػه سػػػػن  ا الػػػػدكتور جميػػػػؿ عبػػػػداهلل 
، وألػػػؼ كتابػػػػًا سػػػما  )تػػػروي  أولػػػػ  الدما ػػػ  بمنتقػػػ  الكتػػػػب (ٕ)هػػػػ(ٗٛٔٔاردكػػػاوي )ت: 

ال ال  (، وه  كتب: ابماـ السليم ، وابف عسكر، والبمنس ، وهذا الكتػاب مطبػوع، َفَمػَ  
يتػػػػه إالب أنبػػػػه لػػػػـ يقػػػػ  لك يػػػػر ِمػػػػف البػػػػاح يف ا لمعاصػػػػريف فػػػػ  هػػػػذا الميػػػػداف، كالػػػػدكتور أهمن
وفػػ   سػػتاذ حسػػف إسػػماعيؿ مػػروة، و يػػرهـجعبػػدالجواد يمػػؼ، والػػدكتور سػػعيد عػػراـ، وار

الجواد يمؼ سػما  القر ف ِمف باكستاف لمدكتور عبد هذا العصر صدر كتاب ف  مبلمات
 )مباحػػػث فػػػ  مبلمػػػات القػػػر ف الكػػػريـ(، ويعػػػرؼ بػػػػ )اليػػػابوت والمرجػػػاف( وهػػػو ِمػػػف مجمػػػد
واحػد  يحػػوي بػػيف دفبَتْيػػِه )سػػورت  ال اتحػػ  والبقػرة(، بػػاؿ عنػػه فػػ  مقدمتػػه: ))ويػػقت  كتػػاب  
ْيُت فيه اسػتي ام المػادة المبلمػ  جمعػًا ِمػْف القػر ف  هذا كساب  كتاب ُألنَؼ ف  هذا ال ف تويب
الكػػريـ، واسػػتدراؾ مػػا لػػـ يسػػتدرؾ فػػ  الكتػػب السػػت  السػػابق ، كمػػا وفيػػت المػػادة المبلمػػ  

وفػػ  هػػذ  الػػدعو  وحدي ػػه عػػف الكتػػب السػػابق   ج(ٖ)لػػا ِمػػْف الشػػرح وابسػػلاب والت صػػيؿ(حظب 
َر سػابقًا، وبيمػ  هػذا الكتػاب فػ  أنبػه اتبَبػَ  منلجػًا أبػرب إلػ  الشػمولي ، فلػو  ػا تقػرب ـُ ممب نظر ُيْعَمػ

ـب يبينف الحكم  ِمْف اببلاـ، ويكشؼ ما ف  اةيات ِمْف أ سػرار إاّل أنبػه يعرض أبواؿ السابقيف،  
 اي  ف  ابسلاب ممبا بد ييرج الكتاب عف القصد الػذي ُبِصػَد إليػه المؤلػؼ، ويجػور بػه عػف 

 جسورت  البقرة و ؿ عمراف فإسلابه هذا جعمه يبينف مبلمات الغاي  الت  ِمْف أجملا ُصننَؼ،
 
 

                                                           

،  ٕٛٔ/ٛهػػػ انظػػر: شػػذرات الػػػذهب  ٖٜٓهػػػ  ػػـ رحػػؿ إلػػ  اللنػػػد وتػػوف  بلػػا سػػن   ٜٙٛولػػد بحضػػرموت سػػن   (ٔ)
 جٖٙٔ، ٖ٘ٔ/ٙ، ارعالـ ٜٕٔ

هػػػ(  بػػػ ٗٓٔٔالشػػافع  المصػػري، الشػػلير بػػالمؤذف، ولػػد سػػن  ) ابمػػاـ عبػػداهلل بػػف عبػػداهلل بػػف سػػالم  اردكػػاوي (ٕ)
 ٜٜ/ ٗهػ(ج ينظر: ارعالـ: الزركم : ٗٛٔٔ)ادكو( برب رشيد بمصر، وكاف عالمًا، فقيلًا، شاعرًا، أديبًا، )ت: 

 جٜٚ/ ٙوما بعدها، ومعجـ المؤل يف: عمر رضا كحال ،  -
 ( مباحث ف  مبلمات القر ف الكريـ، المقدم جٖ)
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 املبحث الثاوي
ماث الزماويت يف القرآن الكريم عىد ابه مجاعت 

َ
ٍ

ْ
ب
ُ
 امل

 مِه سُرة القصص إىل آخر القرآن الكريم.
 وه  مجموع  ف  النقاط اةتي : 

 فمه سورة القصص:

 ج  (ٔ)چجڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٺچ بوله تعال :  .1

هػػ  وبػػت القائمػػ ، وبيػػؿ: بػػيف المغػػرب والعشػػام، : چٺ ٺ ٺ چبػػاؿ ابػػف جماعػػ : ا 
 ج(ٕ)وبيؿ: وهـ الُهوف ف  عيٍد كاف للـا

، وبيػؿ: (ٖ)نصؼ النلار عنػد القائمػ (( وِمف الم سريف َمْف يقوؿ: ))ديملا موس      
، (٘)، وارك روف عم  أنبه ديملا نصؼ النلار، وبت ما هـ بائموف(ٗ)بيف المغرب والعشام

 وُأبلـ ذلؾ  لعدـ تعمُّؽ كبير فائدة ببيانهج
 
 
 

                                                           

 ج٘ٔسورة القصص، اةي    (ٔ)
 جٜٖٛ رر التبياف، ص (ٕ)
، ٖٜٕ٘/ ٜ، عف ابف عبػاس، وبتػادة، والسػدي، وينظػر: ت سػير ابػف أبػ  حػاتـ، ٖٗ/ ٓٔت سير الطبري،  ينظر:(ٖ)

، وت سػػػػػػػير ٓٔ/ ٘، وت سػػػػػػػير اليػػػػػػػازف، ٕٛٓ/ ٙ، وزاد المسػػػػػػػير: ابػػػػػػػف الجػػػػػػػوزي، ٕٓٓ/ ٕٗوت سػػػػػػػير الػػػػػػػرازي، 
، ٜٙٔ/ ٖٔ، وت سػػير القرطبػػ ، ٜٖ٘/ ٖ، وت سػػير ابػػف ك يػػر، ٜٔٗ/ ٕ، وت سػػير مقاتػػؿ، ٛٙٔ/ ٖالزميشػػري، 

 جٖٔٔ، والم حمات، ص ٜٖٛ/ ٙوالدر المن ور، 
، عػػف ابػػف عبػػاس فػػ  روايػػ  عطػػام اليراسػػان  عنػػه، وينظػػر: ت سػػير ابػػف أبػػ  ٖٗ/ ٓٔينظػػر: ت سػػير الطبػػري،  (ٗ)

، وزاد ٕٓٓ/ ٕٗ، وت سػػير الػػرازي، ٓٔ/ ٘، وت سػػير اليػػازف، ٛٙٔ/ ٖ، وت سػػير الزميشػػري، ٖٜٖ٘/ ٜحػػاتـ، 
/ ٙ، والػدر المن ػور، ٜٖ٘/ ٖ، وت سير ابف ك يػر، ٜٙٔ/ ٖٔ، وت سير القرطب  ٕٛٓ /ٙالمسير: ابف الجوزي، 

 جٖٔٔ، والم حمات، ص ٜٖٛ
 جٕٓٓ/ ٕٗينظر: ت سير الرازي،  (٘)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومن سورة الروم:
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ چ بولػػػػػػه تعػػػػػػال :  .2

 ج(ٔ)چج.﮼﮸ ﮹ ﮺ ﮻

: هػػ  سػػب  سػػنيف، وكػػاف ظلػػور الػػرـو عمػػ  چ﮼﮹﮺﮻چبػػاؿ ابػػف جماعػػ :ا     
فارس يـو بدر، وبيؿ: يـو أحد، وبيؿ: يـو الحديبي ، وهذا اليالؼ مرتبػب عمػ  اليػالؼ 

، وبيػػػؿ: (ٖ)فػػػ  بضػػػ  سػػػنيف: هػػػ  سػػػب  سػػػنيف ج(ٕ)ا فػػػ  تقػػػدـ  مبػػػ  ال ػػػرس عمػػػ  اللجػػػرة
، والمشػػػلور فػػػ  الروايػػػات أفب ظلػػػور الػػػرـو كػػػاف فػػػ  السػػػابع  ِمػػػْف  مبػػػ  فػػػارس (ٗ)تسػػػ 
، ورو  أبػػو سػػعيد اليػػدري أفب  مبػػ  الػػرـو لم ػػرس كانػػت يػػـو بػػدر، وبيػػؿ: كانػػت (٘)الػػرـو

، وُأبلػـ، لكونػه مشػلورًا، أو عػدـ (ٙ)يـو الحديبي ، ووصؿ اليبر بػذلؾ يػـو بيعػ  الرضػواف
 تعمُّؽ كبير فائدة ببيانهج

 ومه سورة السجدة:

 ج(ٚ)چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ بوله تعال :  .3

هو يـو القيام ، وبيؿ: يػـو البػدر، وبيػؿ: يػـو فػت   :چٴۇ ۋ چباؿ ابف جماع : ا  
  ج(ٛ)مك ، فمعنا : ال ين   الذيف بتمواا

 
                                                           

، اةي   (ٔ)  جٗ – ٔسورة الرـو
 ج٘ٓٗ رر التبياف، ص (ٕ)
(ٖ)  ، ( ِمػػف حػػديث ِنيػػار بػػف ُمْكػػَرـ ٜٖٗٔ، بػػربـ )ٜٚٔ/ ٘أيرجػػه الترمػػذي فػػ  سػػننه: كتػػاب الت سػػير، بػػاب ومػػف سػػورة الػػرـو

، وتعقبَبػه بقولػه: ))وبػد روي ٖٛٗ/ ٖارسمم ، وباؿ عنه: هػذا حػديث صػحي  حسػف  ريػب، وذكػر  ابػف ك يػر فػ  ت سػير : 
 لشعب  ومجاهد وبتادة والسدي والزهري و يرهـ((جنحو هذا مرساًل عف جماع  مف التابعيف م ؿ عكرم  وا

 جٚٔٔ، عف عبد اهلل بف مسعود، وينظر: الم حمات، ص ٙٙٔ/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (ٗ)
 جٗ/ ٗٔينظر: ت سير القرطب ،  (٘)
 جٕٛ/ ٕينظر: التروي ،  (ٙ)
 جٕٛسورة السجدة، اةي   (ٚ)
 ج٘ٔٗ رر التبياف، ص (ٛ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

، وبيػؿ: يػـو (ٔ)وبد ذكر الطبري وَمػْف معػه ِمػف الم سػريف: أراد بػػ ايػـو ال ػت ا يػـو القيامػ 
، وهػػذا القػػوؿ بعيػػد، بػػاؿ ابػػف عطيػػ : ))وبالػػت فربػػ : ابشػػارة (ٖ)، وبيػػؿ: فػػت  مكػػ (ٕ)بػػدر

إل  فت  مك ، وهذا ضعيؼ يػردُّ  ابيبػار بػقفب الك ػرة ال يػن علـ ابيمػاف، فمػـ يبػؽ إالب أْف 
ػػػػػا فصػػػػػؿ فػػػػػ  الػػػػػدنيا  كبػػػػػدر  مب ػػػػػا حكػػػػػـ اةيػػػػػرة، وهػػػػػذا بػػػػػوؿ مجاهػػػػػد، وا  يكػػػػػوف ال ػػػػػت  إمب

 يػػر: ))وَمػػف زعػػـ أفب المػػراد ِمػػف هػػذا ال ػػت  فػػت  مكػػ   فقػػد أبعػػد ، وبػػاؿ ابػػف ك(ٗ)ونحوهػػا((
إسػالـ الطمقػام، وبػد كػانوا  النجع ، وأيطق  فقفحش، فإفب يـو ال ػت  بػد َببِػؿ رسػوؿ اهلل 

ۉ ې ې چ  بريبًا ِمف أل يف، ولو كاف المراد فت  مك  َلَمػا َببِػؿ إسػالَملـ  لقولػه تعػال :

(5)چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
نبما المراد ال ت  الذي هو القضػام وال صػؿ، ،  وا 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ ، وكقولػػه: (ٙ)چچ چ چ ڇچ وال صػػؿ، كقولػػه: 

ممبا سبؽ يعمـ أفب المراد بػ ايـو ال ػت ا: هػو يػـو القيامػ  الػذي يقضػ   ج(ٛ()ٚ)چک ک
 يقض  اهلل فيه، وي صؿ بيف عباد ، وُأبلـ إجالاًل له بوص ه ايـو ال ت اج

 
 
 
 

                                                           

، وت سػػير ٔٓٔ/ ٘، عػػف مجاهػػد، وت سػػير البغػػوي، ٖٔٔٔ/ ٜ، وت سػػير ابػػف أبػػ  حػػاتـ، ٖٕ٘/ ٓٔت سػػير الطبػػري، ينظػػر: (ٔ)
 جٚ٘٘/ ٙ، والدر المن ور، ٖٛ/ ٗٔ، وت سير القرطب ، ٕٚٗ/ ٖالزميشري، 

 ، عف السديجٔٓٔ/ ٘، بدوف سند، وت سير البغوي، ٕٚٗ/ ٖينظر: ت سير الزميشري،  (ٕ)
/ ٗٔ، عف الكمب ، وت سير القرطبػ ، ٔٓٔ/ ٘، عف مجاهد والحسف، وت سير البغوي، ٕٚٗ/ ٖينظر: ت سير الزميشري،  (ٖ)

: ))وباؿ  يروف: بؿ عن  بذلؾ فػت  ممكػ جج(( ولػـ يسػـ أحػدًا،  ػـ ٖٕ٘/ ٓٔ، عف ال رام والُقتيب ، وباؿ الطبري ٖٛ/ ٗٔ
[ عمػ  َمػف بالػه مػف بػاؿ يعنػ  بػه فػت  مكػ  لكػاف ال ٕٛ ]السػجدة: چۈ  ٴۇ  ۋچ:تعقبه بقوله: ))ولو كاف معن  بولػه

 توب  لمف أسمـ ِمف المشركيف بعد فت  مك ، والشؾ أفب اهلل بد تاب عم  بشر ك ير ِمف المشركيف بعد فت  مك ((ج
 جٖٙٙ/ ٗت سير ابف عطي ،  (ٗ)
 جٜٕسورة السجدة، اةي    (٘)
 جٛٔٔسورة الشعرام، اةي   (ٙ)
 جٕٙ  سورة سبق، اةي (ٚ)
 جٔٛٗ/ ٖت سير ابف ك ير،  (ٛ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومه سورة األحزاب:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ بولػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػال :  .4

 ج(ٔ)چک ک گ گ گ 

هػػ  جلػػػ  المشػػرؽ فػػوؽ الػػوادي، وفيلػػا  ط ػػػاف،  :چڎڈچبػػاؿ ابػػف جماعػػ : ا 

هػػ  جلػػ  المغػػرب، وفيلػػا  :چڈ ژ ژ چوبريظػػ ، والنضػػير، وجمػػ  ِمػػف بنػػ  أسػػد، 

: هػػػػو ظػػػػف المػػػػؤمنيف النصػػػػر  قػػػػ  بػػػػاهلل، وظػػػػف چگ گ چبػػػػريش، ومػػػػف جمعػػػػه معلػػػػا،
 ج(ٕ)استيصاؿ المؤمنيفاالمنافقيف 

  والػػػػذيف جػػػػاموهـ ِمػػػف فػػػػوبلـ هػػػػـ (ٖ)بالػػػت السػػػػيدة عائشػػػ : ))كػػػػاف ذاؾ يػػػػـو الينػػػدؽ(( 
، وبيػػؿ: جػػامهـ مػػف فػػوبلـ (ٗ)بريظػػ ، والػػذيف جػػاموهـ ِمػػف أسػػ ؿ مػػنلـ: بػػريش و ط ػػاف

عيينػػ  بػػف بػػدر فػػ  أهػػؿ نجػػد، وِمػػف أسػػ ؿ مػػنلـ أبػػو سػػ ياف فػػ  أهػػؿ تلامػػ ، ومػػواجلتلـ 
، وبيػػؿ: جػػامهـ ِمػػف فػػوبلـ عػػوؼ بػػف مالػػؾ فػػ  بنػػ  نصػػر، وعيينػػ  فػػ  أهػػؿ (٘)بريظػػ 

نجد، وُطميحػ  بػف يويمػد ارسػدي فػ  بنػ  أسػد، وِمػف أسػ ؿ مػنلـ: أبػو سػ ياف بػف حػرب 
عم  أهؿ مك ، ويزيد بف جحش عم  بريش، وجام أبو ارعور السُّمم ، ومعػه حيػ  بػف 

                                                           

 جٓٔسورة ارحزاب، اةي   (ٔ)
 جٛٔٗ رر التبياف، ص (ٕ)
(، ومسػػػمـ فػػػ  ٖٓٔٗ، بػػػربـ )ٜٓٔ/ ٘أيرجػػػه البيػػػاري فػػػ  صػػػحيحه: كتػػػاب المغػػػازي، بػػػاب  ػػػزوة الينػػػدؽ،  (ٖ)

 (جٕٖٓٓ، بربـ )ٖٕٙٔ/ ٗصحيحه: كتاب الت سير، 
 ج٘ٚ٘ – ٗٚ٘/ ٙ، عف يزيد بف روماف، وينظر: الدر المن ور، ٕٚٙ - ٕٙٙ/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (ٗ)
، ٙٚ٘/ ٙ، والػدر المن ػور، ٕٕٖٛ/ ٜ، عف مجاهد، وت سير ابف أبػ  حػاتـ، ٕ٘ٙ/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (٘)

 جٜٔٔ، والم حمات ص ٙٚ٘
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

، وُأبلػـ هػذا اليػـو  (ٔ)وجه اليندؽأيطب ف  يلود بن  بريظ  م  عامر ابف الط يؿ ِمف 
 لكونه معروفًا، وُأبلـ هؤالم  تحقيرًا للـج

 ج(ٕ)چج.ڇڃ چ چ چ چ چبوله تعال :  .5

بيػؿ: هػ  مػا بػيف إدريػس ونػوح، وبيػؿ: زمػف  ،چچ چ چباؿ ابف جماعػ : ا    
إبػػػراهيـ، وبيػػػؿ: زمػػػف داود وسػػػميماف، وبيػػػؿ: زمػػػف ال تػػػرة، وبيػػػؿ: هػػػـ الك ػػػار زمػػػف النبػػػوة، 

 (ٖ)والجاهمي  ارير  أهؿ ال جور وال سوؽ ف   ير الزماف، واهلل أعمـا
ولػػد  وبػػاؿ القرطبػػ : ))وايتمػػؼ النػػاس فػػ  الجاهميػػ  ارولػػ ، فقيػػؿ: هػػ  الػػزمف الػػذي     

كانت المرأة تمبس الدرع ِمف المؤلؤ، فتمشػ  وسػط الطريػؽ تعػرض ن سػلا  فيه إبراهيـ 
عم  الرجاؿ، وباؿ الحكـ بف عيينػ : مػا بػيف  دـ ونػوح، وهػ   مانمائػ  سػن ، وُحكيػت للػـ 
بػػراهيـجج،  دريػػس، الكمبػػ : مػػا بػػيف نػػوح وا  سػػير ذميمػػ ، وبػػاؿ ابػػف عبػػاس: مػػا بػػيف نػػوح وا 

، أبػػو العاليػػ : : مػػا بػػيف عيسػػ  ومحمػػد وبالػػت فربػػ : مػػا بػػيف موسػػ  وعيسػػ ، الشػػعب 
ه  زماف داود وسميمافجج، باؿ ابف عطي : والذي يظلػر عنػدي أنػه أشػار لمجاهميػ  التػ  
لحقنلا، فقمرف بالنقم  عف سيرتلف فيلا، وه  ما كػاف ببػؿ الشػرع ِمػْف سػيرة الك ػرةجج، وبػد 

اهم  فػ  الشػعرام، وبػاؿ أوب  اسـ الجاهمي  عمػ  تمػؾ المػّدة التػ  ببػؿ ابسػالـ، فقػالوا: جػ
ابػػف عبػػاس فػػ  البيػػاري: سػػمعُت أبػػ  فػػ  االجاهميػػ ا يقػػوؿ: إلػػ   يرهػػا هػػذاج بمػػت: وهػػذا 

وُأبلمت هذ  ال ترة  تحقيرًا للا بوص لا االجاهمي  ارول ا، ولتعـّ كّؿ فتػرة  ج(ٗ)بوؿ حسف((
 تشبللاج

                                                           

 جٛٔٔ/ ٘ازف، ، بدوف سند، وت سير اليٛٓٔ/ ٗٔينظر: ت سير القرطب ،  (ٔ)
 جٖٖسورة ارحزاب، اةي   (ٕ)
 جٕٓٗ رر التبياف، ص (ٖ)
، ٕٓٙ/ ٖ، وت سػػػير الزميشػػػري، ٖٗٛ – ٖٖٛ/ ٗ، وينظػػػر: ت سػػػير ابػػػف عطيػػػ ، ٕٖٔ/ ٗٔت سػػػير القرطبػػػ ،  (ٗ)

 جٜٜٗ/ ٖ، وت سير ابف ك ير، ٜٓ/ ٕ، والتروي ، ٕٓٗو رر التبياف، ص 
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومه سورة فاطر:

 ج(ٔ)چۇئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ بوله تعال : .6

هػػو أربعػػيف سػػن ، وبيػػؿ:  مػػاف عشػػرة، وبيػػؿ:  :چى ائ ائ چابػػاؿ ابػػف جماعػػ :  
 ج(ٕ)ِمف عشريف إل  ستيفا

ايتمػػؼ الم سػػروف فػػ  مقػػدار العمػػر المػػراد هلنػػا، فقػػد روي عػػف عمػػ  بػػف الحسػػيف زيػػد 
، وعػف (ٗ)، وروي عف بتادة:  مان  عش  سػن (ٖ)العابديف أنبه باؿ: مقدار سب  عشرة سن 

، وروي عػػػف ابػػػف عبػػػاس (ٙ)، وعػػػف ابػػػف عمػػر: سػػػبعوف سػػػن (٘)سػػػن وهػػب بػػػاؿ: عشػػػروف 
، وهػػذا القػػوؿ ايتػػار  الطبػػري  رفب فػػ  (ٚ)بػػاؿ: أربعػػوف سػػن ، وهػػو بػػوؿ مسػػروؽ والحسػػف

ارربعػػيف يتنػػاه  عقػػؿ ابنسػػاف وفلمػػه، ومػػا ببػػؿ ذلػػؾ ومػػا بعػػد  منػػتقص عػػف كمالػػه فػػ  
وجه وهو صحي ، والحّجػ  لػه  -أيضًا  -، باؿ القرطب : ))وللذا القوؿ (ٛ)حاؿ ارربعيف

، والصػحي  أنبػه سػتوف سػن ، كمػا (ٜ)چججٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ له بوله تعال : 

                                                           

 جٖٚسورة فاطر، اةي   (ٔ)
 جٕٖٗالتبياف، ص  رر (ٕ)
 ، عف الزجاججٔٗٗ/ ٗ، وت سير ابف عطي ، ٙٚ٘/ ٖت سير ابف ك ير،  (ٖ)
/ ٗ، وت سػػػير ابػػػف عطيػػػ ، ٜٗٗ/ ٙ، وينظػػػر: زاد المسػػػير: ابػػػف الجػػػوزي، ٖ٘ٛٔ/ ٓٔت سػػػير ابػػػف أبػػػ  حػػػاتـ،  (ٗ)

 جٙٚ٘/ ٖ، وت سير ابف ك ير، ٔٗٗ
 جٙٚ٘/ ٖت سير ابف ك ير،  (٘)
 جٜٗٗ/ ٙالجوزي،  ينظر: زاد المسير: ابف (ٙ)
، وزاد المسػير: ابػف الجػػوزي، ٖ٘ٛٔ/ ٓٔ، وت سػير ابػف أبػ  حػاتـ، ٜٔٗ – ٛٔٗ/ ٓٔينظػر: ت سػير الطبػري،  (ٚ)

، والم حمػػات، ص ٖٔ/ ٚ، والػػدر المن ػػور، ٙٚ٘/ ٖ، وت سػػير ابػػف ك يػػر، ٕٔٓ/ ٘، وت سػػير البغػػوي، ٜٗٗ/ ٙ
 جٕٙٔ

 جٜٔٗ/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (ٛ)
عػػاش  ، وهػػذا القػػوؿ فيػػه نظػػر  رفب النبػػ  ٕٚ٘/ ٗٔ، وينظػػر: ت سػػير القرطبػػ ، ٘ٔؼ، اةيػػ  سػػورة ارحقػػا (ٜ)

أك ر ِمف ستيف سػن ، وهػو بكامػؿ عقمػه، وكػذلؾ ك يػر ِمػف الصػحاب ، ومػا ازدادوا إاّل نضػجًا وحكمػ  وعممػًا، وكػذا 
 أك ر الناس ِمف بعدهـج
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

: ))أعذر اهلل إل  امرئ أيبر أجمػه كما جام ِمف حديث أب  هريرة باؿ: باؿ رسوؿ اهلل 
، وبيػػؿ: هػػو الشػػيب، وبيػػؿ: ، أّمػػا النػػذير  فقيػػؿ هػػو محمػػد (ٔ)حتػػ  بمبغػػه سػػتيف سػػن ((

وُأبلػػـ النػػذير  لػػيعـب، وُأبلػػـ مقػػدار العمػػر  لػػيعـب كػػؿب ارعمػػار التػػ  عمػػرت،  ج(ٕ) يػػر ذلػػؾ
 واهلل أعمـج

 ومه سورة الصافاث:

 ج(ٖ)چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ  بوله تعال :  .7

هػػػو التسػػػيي  المػػػذكور فػػػ  سػػػورة ارنبيػػػام، وبيػػػؿ:  :چڻ ۀچ ابػػػاؿ ابػػػف جماعػػػ :  
، وبيػػؿ:  ال ػػ   معنػػا  ِمػػف المصػػميف، أي: بيػػؿ ذلػػؾ كػػاف لب ػػه فػػ  بطػػف الحػػوت دوف يػػـو

ايتم ػػوا فػػ  مقػػدار مػػا لبػػث  ج(ٗ)أيػػاـ، وبيػػؿ: سػػبع ، وبيػػؿ: عشػػروف يومػػًا، وبيػػؿ: أربعػػوفا
، (ٚ)وبيػػػؿ: عشػػػريف، (ٙ)، وبيػػػؿ: سػػػبع (٘)فػػػ  بطػػػف الحػػػوت، فقيػػػؿ:  ال ػػػ  أيػػػاـ يػػػونس 

                                                           

، بربـ ٜٛ/ ٛأيرجه البياري ف  صحيحه: كتاب الرباؽ، باب َمف بمة ستيف سن  فقد أعذر اهلل إليه ف  العمر،  (ٔ)
، (، وأيرجػه ابمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ فػ  مسػند : مسػند المك ػريف ِمػف الصػحاب ، مسػند أبػ  هريػرة ٜٔٗٙبربـ )
بػػاؿ: ))لقػػد أعػػذر اهلل إلػػ  عبػػد أحيػػا  حتػػ  بمػػة  ( ِمػػف حػػديث أبػػ  هريػػرة أفب النبػػ  ٖٔٚٚ، بػػربـ )ٜٖٔ/ ٖٔ

حديث صػحي ، وهػذا ستيف أو سبعيف سن ، لقد أعذر اهلل إليه، لقد أعذر اهلل إليه((ج وباؿ عنه شعيب اررنؤوط: 
إسػػناد رجالػػه  قػػات رجػػاؿ الشػػيييف  يػػر الرجػػؿ الػػذي مػػف بنػػ    ػػار، وهػػو معػػف بػػف محمػػد الغ ػػاري، كمػػا جػػام 

 لبياري و ير ، وهو صدوؽ حسف الحديث،  ـ هو متابٌ  ف  الحديثجمصرحًا به ف  رواي  ا
 جٜٚ/ ٕ، والتروي ، ٕٚ٘/ ٗينظر: ت سير القرطب ،  (ٕ)
 جٗٗٔ – ٖٗٔسورة الصافات، اةي   (ٖ)
 جٖٗٗ رر التبياف، ص (ٗ)
لقرطبػػ : ، وت سػػير إٛ٘/ ٘، عػػف مجاهػػد وبتػػادة، وت سػػير البغػػوي، ٛٛ/ ٚينظػػر: زاد المسػػير: ابػػف الجػػوزي،  (٘)

/ ٗ، عػف مقاتػؿ بػف سػميماف، وت سػير ابػف ك يػر، ٙٛٗ/ ٗ، عف مقاتػؿ بػف حيػاف، وت سػير ابػف عطيػ ، ٜٔ/ ٘ٔ
 ، عف بتادةجٕٔ

، عػف سػعيد ٛٛ/ ٚ، عف عطػام بػف أبػ  ربػاح، وزاد المسػير: ابػف الجػوزي، ٙٛٗ/ ٗينظر: ت سير ابف عطي ،  (ٙ)
 ، عف جع ر الصادؽجٕٔ/ ٗت سير ابف ك ير، ، عف عطام، و ٕٛ٘/ ٘بف جبير وعطام، وت سير البغوي، 

، عػػػػػف ٜٔ/ ٘ٔ، وت سػػػػير القرطبػػػػػ ، ٛٛ/ ٚ، وزاد المسػػػػػير: ابػػػػف الجػػػػػوزي، ٕٛ٘/ ٘ينظػػػػر: ت سػػػػػير البغػػػػوي،  (ٚ)
 الضحاؾج
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

، وبيػػػػؿ: التقمػػػػه الحػػػػوت ضػػػػح ، وَلَ َظػػػػُه (ٕ)، وبيػػػػؿ: أربعػػػػ  عشػػػػر يومػػػػاً (ٔ)وبيػػػػؿ: أربعػػػػيف
 ، واهلل تعال  أعمـ بمقدار ذلؾج(ٖ)عشي 

 ومه سورة ص:

 ج(ٗ)چجڑ ک ک ک ک گ.چ بوله تعال :  .8

هػػػػ  ممبػػػػ  بػػػػريش  التػػػػ  أدركوهػػػػا، وبيػػػػؿ: ِممبػػػػ   :چک ک گچ بػػػػاؿ ابػػػػف جماعػػػػ : ا 
وعنػػد بعػػض الم سػػريف َمػػْف فسبػػَر  ُيعنػػوف ممبػػ  عيسػػ  ج(٘)النصػػار   رنبلػػـ ي من ُػػوفا

(ٙ) ،
، والقػوؿ اروؿ أصػ   رنبػه بػوؿ (ٛ)وبيػؿ: اليلوديػ  والنصػراني ،(ٚ)وبيؿ: يعنوف ممب  بريش

هػػ   بػػوؿ ابػػف عبػػاس، والقرظػػ ، وبتػػادة، ومقاتػػؿ، والكمبػػ ، والسػػدي، وِممبػػ  عيسػػ  
، وللذا ُأبلمػت  لكونلػا معروفػ  (ٜ) ير الممؿ وبتلا، وكاف النصار  يجعموف م  اهلل إللاً 

 معروف  عندهـج
 

                                                           

، عػف أنػس بػف مالػؾ وكعػب، وُأبػ  ٛٛ/ ٚ، عف أب  مالػؾ، وت سػير البغػوي، ٜٕ٘/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (ٔ)
/ ٗ، وت سػير ابػف ك يػر، ٙٛٗ/ ٗ، وت سػير ابػف عطيػ ، ٜٔ/ ٘ٔوالسدي، وت سير القرطب ، مالؾ، وابف جريج، 

 جٕٚٔ/ ٚ، والدر المن ور، ٕٔ
 بدوف سندج ٙٛٗ/ٗذكر  ابف عطي   (ٕ)
 عف الشعب ج ٕٔ/ٗذكر  ابف ك ير  (ٖ)
 جٚسورة ص، اةي   (ٗ)
 جٙٗٗ رر التبياف، ص (٘)
عباس، ومحمد بف كعب، والسػدي، وينظػر: ت سػير ابػف أبػ  حػاتـ، ، عف ابف ٕ٘٘/ ٓٔينظر: ت سير الطبري،  (ٙ)

/ ٘، وت سػػػػير البغػػػػوي، ٖٓٔ/ ٚ، وزاد المسػػػػير: ابػػػػف الجػػػػوزي، ٖٔٔ/ ٖ، وت سػػػػير مقاتػػػػؿ، ٖٕٖٙ/ ٓٔحػػػػاتـ، 
            ، والم حمػػات، ٕٛ/ ٗ، وت سػػير ابػػف ك يػػر، ٕٔٔ/ ٘ٔ، وت سػػير القرطبػػ ، ٜٗٗ/ ٗ، وت سػػير ابػػف عطيػػ ، ٕ٘ٙ
 جٖٔٔص 

، عػف مجاهػد وبتػادة، وزاد المسػير: ٕ٘ٙ/ ٘، عػف مجاهػد، وت سػير البغػوي، ٕ٘٘/ ٓٔت سػير الطبػري،  ينظر: (ٚ)
/ ٗ، وت سػػير ابػػف ك يػػر، ٕٔٔ/ ٘ٔ، وت سػػير القرطبػػ ، ٜٗٗ/ ٗ، وت سػػير ابػػف عطيػػ ، ٖٓٔ/ ٚابػػف الجػػوزي، 

 جٖٔٔ، والم حمات، ص ٕٛ
 امج، وباؿ: باله ال ر ٖٓٔ/ ٚينظر: زاد المسير: ابف الجوزي،  (ٛ)
 جٕٔٔ/ ٘ٔينظر: ت سير القرطب ،  (ٜ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومه سورة الزمر:

ٺ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ  بولػػػػػه تعػػػػػال : .9

 ج(ٔ)چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ا هػ  ن يػ  الصػعؽ، وهػ  ال انيػ  عمػ  ارصػ   :چٱ ٻ ٻچ باؿ ابف جماع : ا 
ا بيػؿ: المالئكػػ  ارربعػ ، وبيػػؿ: هػـ، وحممػػ  العػرش ال مانيػػ ، وبيػؿ: فيػػه  إال مػا شػػام اهلل

اربواؿ تقدمت ف  النمؿ، وبيػؿ: المسػت ن  فػ  ن يػ  ال ػرع الشػلدام، وفػ  ن يػ  الصػعؽ 
 ج(ٕ)المالئك  المذكوروفا

باؿ: )) اما بيف الن يتيف أربعوفا، بػالوا: يػا أبػا هريػرة:  عف أب  هريرة أفب النب       
أربعوف يومًا ؟ باؿ: أبيت، بالوا: أربعوف سن  ؟ بػاؿ: أبيػت، بػالوا: أربعػوف شػلرًا ؟ بػاؿ: 

، وروي مػػف (ٖ)أبيػػت، ويبمػػ  كػػّؿ شػػ م ِمػػف ابنسػػاف إالب َعْجػػب َذَنبػػه فيػػه يركػػب اليمػػؽ((
الن يتيف أربعوفاج باؿ: باؿ أصحابه: فما سػقلنا   باؿ: )) ابيف حديث بتادة أفب النب  

، بػػاؿ ابػػػف (ٗ)عػػف ذلػػؾ، وال زادنػػا عمػػػ  ذلػػؾ  يػػر أنبلػػػـ كػػانوا يػػروف أنبلػػا أربعػػػوف سػػن ((
حجػػػر: ))وزعػػػـ بعػػػض الشػػػرباح أنبػػػه وبػػػ  عنػػػد مسػػػمـ أربعػػػيف سػػػن ، وال وجػػػود لػػػذلؾ، ف يػػػه 

ذا ابسػػناد أربعػػوف أيػػرج ابػػف مردويػػه ِمػػف طريػػؽ سػػعيد بػػف الصػػمت عػػف ارعمػػش فػػ  هػػ
سن ، وهو شاذ، وِمف وجٍه ضعيؼ عف ابف عباس باؿ: امػا بػيف الن يػ  والن يػ  أربعػوف 

                                                           

 جٛٙسورة الزمر، اةي   (ٔ)
 ج٘٘ٗ رر التبياف، ص (ٕ)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  چ أيرجه البياري ف  صحيحه: كتاب ت سير القر ف، بػاب  (ٖ)

(، ومسػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػػ  ٗٔٛٗ، بػػػػػػػػػػػربـ )ٕٙٔ/ ٙ[، ٛٙ]الزمػػػػػػػػػػر: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 (جٜٕ٘٘، بربـ )ٕٓٔ/ ٛصحيحه: كتاب ال تف وأشراط الساع ، باب ما بيف الن يتيف، 

، والحػديث المػذكور ٙٙٔ، والتذكرة، ص ٕٛٔ/ ٖٔ، وت سير القرطب ، ٖٓ – ٜٕ/ ٔٔينظر: ت سير الطبري،  (ٗ)
 هػػػ(ج ينظػػر: سػػير أعػػالـٛٔٔهػػػ(، وتػػوف  سػػن  )ٓٙالمػػذكور مرسػػؿ   رفب بتػػادة ابػػف دعامػػ  تػػابع ، ولػػد سػػن  )

 جٜٕٙ/ ٘النبالم، 
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

وأر  أنبػه لػيس فػ   (ٔ)سن اجج، ووب  ف  جام  ابف وهب: أربعيف جمع ، وسند  منقط ((
 تعييف ما بيف الن يتيف كبير فائدة، وللذا ُأْبِلـ، وباؿ القرطب : ))والذي ين   ف  الصػور

، وبيؿ: إنبه يكوف معه جبريؿجج، وايتمؼ ف  المست ن  َمْف هـ ؟ فقيػؿ: هو إسرافيؿ 
سػرافيؿ، وَممَػؾ  هـ الشلدام متقمنِديف أسياَفُلـ حػوؿ العػرشجج، وبيػؿ: جبريػؿ، وميكائيػؿ، وا 

 ج(ٕ)الموت، عميلـ السالـ((
 ومه سورة الزخرف:

 ج(ٖ)چپ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ بوله تعال :  جٔ

هػػػػو عيسػػػػ   رنبػػػػه ينػػػػزؿ فيلػػػػا، وبيػػػػؿ: هػػػػو  :چٱ ٻ ٻچ بػػػػاؿ ابػػػػف جماعػػػػ : ا 
وباؿ القرطب : ))باؿ الحسف وبتادة وسػعيد بػف جبيػر:  ج(ٗ)القر ف  فيه ِعْمُملا، وأشراطلاا

يريػػػدوف القػػػر ف  رنبػػػه يػػػدؿ عمػػػ  بػػػرب مجػػػ م السػػػاع ، أو بػػػه تعمػػػـ السػػػاع ، وأهواللػػػا، 
وأحواللػا، وبػػاؿ ابػػف عبػػاس ومجاهػػد والضػػحاؾ والسػػدي وبتػػادة أيضػػًا: إنبػػه يػػروج عيسػػ  

يػػؿ بيػػاـ السػػاع   كمػػا أفب ، وذلػػؾ ِمػػف أعػػالـ السػػاع   رفب اهلل ينزلػػه ِمػػف السػػمام بب
يػػروج الػػدجاؿ ِمػػف أعػػالـ السػػاع ، وبػػرأ ابػػف عبػػاس وأبػػو هريػػرة وبتػػادة ومالػػؾ بػػف دينػػار 

، والصػػػػحي  أفب (٘)ب ػػػػت  العػػػػيف والػػػػالـ، أي: أمػػػػارة (( ،چٱ ٻ ٻچ والضػػػػحاؾ 
ـب بػػاؿ ابػػف ك يػػر: ))وأبعػػد منػػه مػػا حكػػا  بتػػادة عػػف  نػػزوؿ  ببػػؿ يػػـو القيامػػ ، وِمػػف  َػػ

                                                           

 جٗٔٗ/ ٛفت  الباري،  (ٔ)
، ٔٗ٘/ ٗ، وت سير ابف عطي ، ٕٛ – ٕٚ/ ٔٔ، وينظر: ت سير الطبري، ٕٗٓ – ٖٕٓ/ ٘ٔت سير القرطب ،  (ٕ)

، و ػػػػػرر ٙٔٔ/ ٕ، والتػػػػػروي ، ٖٔٔ، والم حمػػػػػات، ص ٕٓ٘/ ٚ، والػػػػػدر المن ػػػػػور، ٜٖٔ/ ٖوت سػػػػػير مقاتػػػػػؿ، 
، وزاد معلػػـ حممػػ  العػػرش ٖٓ/ ٜٕ، وت سػػير الػػرازي، ٜ٘ٔ/ ٙجػػوزي، ، وزاد المسػػير: ابػػف ال٘٘ٗالتبيػػاف، ص 

 ال ماني ج
 جٔٙسورة الزيرؼ، اةي   (ٖ)
 جٓٚٗ رر التبياف، ص (ٗ)
 جٕٚٔ/ ٕ، وينظر: التروي ، ٚٚ – ٙٚ/ ٙٔت سير القرطب ،  (٘)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

عائػػػد عمػػػ  القػػػر ف، بػػػؿ چٱچ الحسػػػف البصػػػري، وسػػػعيد بػػػف جبيػػػر أفب الضػػػمير فػػػ  
، فػػإفب السػػياؽ فػػ  ذكػػر ،  ػػـ -عميػػه الصػػالة والسػػالـ  -الصػػحي  أنبػػه عائػػد عمػػ  عيسػػ  

المػػراد بػػذلؾ نزولػػه ببػػؿ يػػـو القيامػػ جج، وهكػػذا روي عػػف أبػػ  هريػػرة، وابػػف عبػػاس، وأبػػ  
والضػػحاؾ، و يػػرهـ، وبػػد تػػواترت ارحاديػػث عػػف  العاليػػ ، وأبػػ  مالػػؾ، وعكرمػػ ، وبتػػادة،

ببػػػػؿ يػػػػـو القيامػػػػ  إمامػػػػًا عػػػػاداًل، وَحَكمػػػػًا  اأنبػػػػه أيبػػػػر بنػػػػزوؿ عيسػػػػ   رسػػػػوؿ اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ  چ  رفب سػػياؽ اةيػػات بينػػه، فقػػاؿ ببملػػا:-هنػػا  –وُأبلػػـ  ج(ٔ)مقسػػطًاا((

 .چج. ٹ ٹ ٹ ٹچ  وباؿ بعدها: ،چججۆ
 ومه سورة الدخان:

 ج(ٕ)چڀ ڀ ٺ  ڀپ پ پ پ ڀچ بوله تعال :  جٕ

هػػػػ  ليمػػػػ  القػػػػدر، وبيػػػػؿ: ليمػػػػ  النصػػػػؼ ِمػػػػف  :چڀپ پ ڀچ بػػػػاؿ ابػػػػف جماعػػػػ : ا 
َمػػًا مػػ  ارسػػباب،  شػػعباف، وبيػػؿ: أوؿ ليمػػ  النصػػؼ دفعػػ  إلػػ  سػػمام الػػدنيا،  ػػـ نػػزؿ منجب

، وبيػؿ: (ٗ)وبد ذكر الطبري و ير  ِمْف الم سريف ه  ليم  القدر ج(ٖ)وأوؿ نزوله ليم  القدرا

ڳ چ ، ويؤيػػد  بولػػه تعػػال : (ٙ)، والقػػوؿ اروؿ بػػوؿ الجملػػور(٘)ليمػػ  النصػػؼ ِمػػف شػػعباف

                                                           

 جٖٖٔ – ٕٖٔ/ ٗت سير ابف ك ير،  (ٔ)
 جٖسورة الدياف، اةي   (ٕ)
 جٕٚٗ رر التبياف، ص (ٖ)
، عػف ابػف عبػاس، ٕٖٚٛ/ ٓٔ، عف بتادة، وابػف زيػد، وايتػار ، وت سػير ابػف أبػ  حػاتـ، ٕٕٔ/ ٔٔينظر: ت سير الطبري،  (ٗ)

، وت سػير الزميشػري، ٕٔٓ/ ٖ، وت سػير مقاتػؿ، ٛٙ/ ٘، وت سػير ابػف عطيػ ، ٖٖٙ/ ٚوينظر: زاد المسير: ابف الجوزي، 
 جٕٛٔ/ ٕ، والتروي ، ٜٖٛ/ ٚ، والدر المن ور، ٖٜ/ ٙٔ، وت سير القرطب ، ٗٔٗ/ ٘، وت سير اليازف، ٜٜٗ/ ٖ

، ٛٙ/ ٘، وت سػػػير ابػػػف عطيػػػ ، ٖٖٚ/ ٚ، عػػػف عكرمػػػ ، وزاد المسػػػير: ابػػػف الجػػػوزي، ٖٕٕ/ ٔٔينظػػػر: ت سػػػير الطبػػػري،  (٘)
 جٖٚٔ/ ٗ، وت سير ابف ك ير، ٖٜ/ ٙٔ، وت سير القرطب ، ٜٜٗ/ ٖ، وت سير الزميشري، ٗٔٗ/ ٘وت سير اليازف، 

 جٛٙ/ ٘، وت سير ابف عطي ، ٖٖٙ/ ٚزاد المسير: ابف الجوزي، ينظر:  (ٙ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

وِمػػػػػف  ػػػػػـ بػػػػػاؿ ، (ٕ)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  ، وبولػػػػػه:(ٔ)چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ابػػف ك يػػر: ))وَمػػْف بػػاؿ: إنبلػػا ليمػػ  النصػػؼ ِمػػف شػػعباف، كمػػا روي عػػف عكرمػػ   فقػػد أبعػػد 

وُأبلمػت  تعظيمػًا للػا بقنبلػا ليمػ  مباركػ ،  ج(ٖ)النجع ، فإفب نص القػر ف أنبلػا فػ  رمضػاف((
 واستغناًم ببيانلا ف  مواض  أير ج

 ومه سورة القمر:

 ج(ٗ)چھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ چ بوله تعال :  جٖ

 ج(٘)هو يـو ارربعام  كاف  ير أربعام الشلرا :چ﮲ ﮳ ﮴ چ اباؿ ابف جماع :  
أربعػام فػ  الشػلر  أفنػ  ، وبػاؿ ابػف عبػاس: كػاف  يػر (ٙ)بيؿ: هذا اليـو كاف ارربعام

 ج(ٚ)صغيرهـ، وكبيرهـ
فػػػإف بيػػػؿ: فػػػإذا كػػػاف يػػػـو  وُأبلػػػـ  لعػػػدـ تعمُّػػػؽ كبيػػػر فائػػػدة ببيانػػػه، وبػػػاؿ القرطبػػػ : ))

اسػتجيب  ارربعام يـو نحس مستمر فكيؼ يستجاب فيػه الػدعام ؟ وبػد جػام اأفب النبػ  
له فيه فيما بيف الظلر والعصرججا، ومعمػـو أنبػه لػـ يػرد بػذلؾ أنبػه نحػس عمػ  الصػالحيف، 

 ج(ٛ)بؿ أراد أنبه نحس عم  ال جار والم سديف((
 

                                                           

 ج٘ٛٔسورة البقرة، اةي   (ٔ)
 جٔسورة القدر، اةي   (ٕ)
 جٖٚٔ/ ٗت سير ابف ك ير،  (ٖ)
 جٜٔسورة القمر، اةي   (ٗ)
 جٜٙٗ رر التبياف، ص (٘)
، وت سػػير ابػػػف ٜٖ/ ٗ، وت سػػػير الزميشػػري، ، عػػػف زر بػػف حبيػػيشٕٖٖٓ/ ٓٔينظػػر: ت سػػير ابػػػف أبػػ  حػػاتـ،  (ٙ)

، بػدوف ٙٙ/ ٙ، وت سػير اليػازف، ٙٙ/ ٙ، وت سير البغوي، ٜ٘/ٛ، وزاد المسير: ابف الجوزي، ٕٙٔ/ ٘عطي ، 
 ج٘ٗٔ، والم حمات، ص ٚٚٙ/ ٚسندج وينظر: الدر المن ور، 

 جٓٓٔ/ ٚٔينظر: ت سير القرطب ،  (ٚ)
 جٔٓٔ – ٓٓٔ/ ٚٔت سير القرطب ،  (ٛ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومه سورة الحاقت:

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ  بولػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػال : جٔ

 ج(ٔ))چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

هػ  أيػاـ العجػوز المعروفػ  بسػبت إلػ  عجػوز ِمػف  :چەئ وئ چبػاؿ ابػف جماعػ : ا 
عاد تػوارت ِمػف الػري  فػ  سػرب، فانتزعتلػا منػه فػ  اليػـو ال ػامف، وبيػؿ: رنبلػا فػ  عجػز 
الشػػػتام، وهػػػػذ  أسػػػػمامها: الصػػػف، والصػػػػنبر، والػػػػوتر، و مػػػر، ومػػػػؤتمر، ومعمػػػػؿ، ومط ػػػػ  

 ج(ٕ)الجمر، ومك   الظعفا
فقيؿ:  داة يػـو ارحػد، بالػه السػدي، وبيػؿ:  ػداة وباؿ القرطب : ))وايتمؼ ف  أوللا، 

يـو الجمع ، باله الربي  بف أنس، وبيؿ:  داة يـو ارربعام، باله يحيػ  بػف سػالـ، ووهػب 
بػػف منبػػه، بػػاؿ وهػػب: وهػػذ  اريػػاـ هػػ  التػػ  تسػػميلا العػػرب أيػػاـ العجػػوز ذات بػػرد، وريػػ  

ونسػبت إلػ  العجػوز  رفب عجػوزًا شديدة، وكاف أوللا يـو ارربعام، و يرها يػـو ارربعػام، 
َيْت أيػاـ العجػوز   ِمف عاد ديمت سربًا، فتبعتلا الري ، فقتمتلا ف  اليـو ال امف، وبيؿ: سػمن

، وبػاؿ ابػف عطيػ : ))وروي أفب الػري  بػدأت بلػـ صػب  (ٖ)رنبلا وبعت فػ  عجػز الشػتام((
، (ٗ)بعػام تكممػػ  الشػػلر((يػـو ارربعػػام ل مػاف بقػػيف لشػػواؿ، وتمػادت بلػػـ إلػ   يػػر يػػـو ارر 

ػنببر،  ػف، والصن وباؿ الزميشري: ))بيؿ ه  أياـ العجز، وه   ير الشتام، وأسماؤها: الصن
 ج(٘)والَوْبر، واةمر، والمؤتمر، والُمعمبؿ، ومط   الجمر، وبيؿ: مك   الظبعف((

                                                           

 جٚ – ٙورة الحاب ، اةي  س (ٔ)
 جٛٔ٘ – ٚٔ٘ رر التبياف، ص (ٕ)
، وت سػػػير ابػػػف ٕٜ/ ٖٓ، وت سػػػير الػػػرازي، ٓ٘ٔ/ ٗ، وينظػػػر: ت سػػػير الزميشػػػري، ٖٜٔ/ ٛٔت سػػػير القرطبػػػ ،  (ٖ)

 ج٘٘ٔ، والم حمات، ص ٕ٘ٙ/ ٛ، والدر المن ور، ٕٖٚ/ ٘، وفت  القدير: الشوكان ، ٕٔٗ/ ٗك ير، 
 جٖٚ٘/ ٘ت سير ابف عطي ،  (ٗ)
 جٓٚٔ/ ٕ، والتروي ، ٖٜٔ/ ٛٔ، وينظر: ت سير القرطب ، ٓ٘ٔ/ ٗت سير الزميشري،  (٘)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 ومه سورة البروج:

 (ٔ)چپ پ چ  بوله تعال : جٗ

، ويػػـو القيامػػ ، وبيػػؿ: همػػا هػػذ  همػػا محمػػد  :چپ پ چ بػػاؿ ابػػف جماعػػ : ا
ػػ ، وسػػائر اُرَمػػـ، وبيػػؿ: عيسػػ ، وُأمبتُػػه، وبيػػؿ: يػػـو الترويػػ ، ويػػـو عرفػػ ، وبيػػؿ: يػػـو  اُرمب
عرفػػػػ ، ويػػػػـو الجمعػػػػ ، وبيػػػػؿ: الحجػػػػر ارسػػػػود، والحجػػػػيج، وبيػػػػؿ: اريػػػػاـ والميػػػػال ، وبنػػػػو 

   ج(ٕ) دـ((
))اليػـو المشػلود: يػـو عرفػ ، والشػاهد: : وروي عف أب  هريػرة بػاؿ: بػاؿ رسػوؿ اهلل 

، وهذا بوؿ ك ير ِمف أهؿ العمـ: كعم  بف أب  طالػب، وأبػ  هريػرة، وابػف (ٖ)يـو الجمع ((
، (٘)-أيضػػػًا  -، وهػػػو بػػػوؿ ابػػػف عبػػػاس (ٗ)المسػػػيب، والحسػػػف البصػػػري، والربيػػػ  بػػػف أنػػػس

، واسػػػتدؿ أصػػػحاب (ٙ)، والمشػػػلود: يػػػـو القيامػػػ ((وروي عنػػه أيضػػػًا: ))الشػػػاهد: محمػػػد 

، (ٚ)چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ هػػػػذا القػػػػوؿ بقولػػػػه: 

                                                           

 جٖسورة البروج، اةي   (ٔ)
 جٖٗ٘ رر التبياف، ص (ٕ)
(، وأيرجػػه ٜٖٖٖ، بػػربـ )ٖٜٕ/ ٘أيرجػػه الترمػػذي فػػ  سػػننه: أبػػواب ت سػػير القػػر ف، بػػاب ومػػف سػػورة البػػروج،  (ٖ)

(، بم ػػػػظ: ٖٜٚٚ، بػػػػربـ )ٕٖ٘/ ٖٔ، أحمػػػد فػػػػ  مسػػػػند : مسػػػػند المك ػػػػريف ِمػػػػف الصػػػػحاب ، مسػػػػند أبػػػػ  هريػػػػرة 
إسػناد  صػحي  ب اررنػؤوط: ))الشاهد يـو الجمع ، والمشػلود يػـو عرفػ ، والموعػود يػـو القيامػ (( وبػاؿ عنػه شػعي

عمػػ  شػػرط مسػػمـ، عمػػار مػػول  بنػػ  هاشػػـ مػػف رجػػاؿ مسػػمـ، وبػػاب  رجالػػه  قػػات رجػػاؿ الشػػيييفج وهػػذ  أصػػ  
 الروايات لتوافقلا م  أك ر الروايات الت  سبؽ تيريجلا فيما ببمهج

 ج٘ٓٔ/ ٖٔينظر: ت سير الرازي،  (ٗ)
 جٜٖٙ/ ٙينظر: ت سير البغوي،  (٘)
(، وينظػػر: ٜٜ٘ٔٔ، بػػربـ )ٕٖٖ/ ٓٔأيرجػػه النسػػائ  فػػ  سػػننه الكبػػر : كتػػاب الت سػػير، بػػاب سػػورة البػػروج،  (ٙ)

، وزاد المسػػػػير: ابػػػػف ٜٖٙ/ ٙ، وت سػػػػير البغػػػػوي، ٓٙٗ/ ٘، وت سػػػػير ابػػػػف عطيػػػػ ، ٕٔ٘/ ٕٔت سػػػػير الطبػػػػري، 
، ٕٔٓ/ ٜٔرطبػ ، ، وت سػير القٕٜٗ/ ٗ، وت سير ابف ك ير، ٖٕٚ/ ٗ، وت سير الزميشري، ٔٚ/ ٕٔالجوزي، 

 جٕ٘ٗ/ ٕ، والتروي ، ٗٙٗ/ ٛوالدر المن ور، 
 جٔٗسورة النسام، اةي   (ٚ)
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وبيػػػػػػػػػػػػؿ: الشػػػػػػػػػػػػاهد: ابنسػػػػػػػػػػػػاف،  ،(ٔ)چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ وبولػػػػػػػػػػػػه:

                      ے ۓ ۓ ﮲  چ، واسػػػػػتدؿ أصػػػػحاب هػػػػذا القػػػػوؿ بقولػػػػػه: (ٕ)والمشػػػػلود: يػػػػـو القيامػػػػ 

                              ، وبيانػػػه بولػػػه تعػػػال :(٘٘ٔ)، وبيػػػؿ: الشػػػاهد: هػػػو اهلل، والمشػػػلود: يػػػـو القيامػػػ  (ٖ)چ﮳ 

، وبيػػؿ: (٘)چڀ ڀ ڀ پپ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ، وبولػػه: (ٗ)چی ی ی چ
، (ٚ)، وبيػػػؿ: الشػػػاهد يػػػـو ارضػػػح  (ٙ)وبيػػػؿ: الشػػػاهد يػػػـو عرفػػػ ، والمشػػػلود يػػػـو القيامػػػ 

، وبيػؿ: الشػاهد عيسػ  (ٜ)وبيؿ: الشاهد هو اهلل، والمشلود نحف، (ٛ)والمشلود يـو الجمع 

  وبيػؿ: (ٔٔ)چۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ ، بػاؿ تعػال :(ٓٔ)، والمشلود ُأمبُتهعيس  
، وبيػؿ: الشػاهد الجػوارح، والمشػػلود (ٕٔ)الشػاهد المالئكػ  الح ظػ ، والمشػلود عمػيلـ النػاس

                                                           

 جٖٓٔسورة هود، اةي   (ٔ)
، وت سػػػير ٓٙٗ/ ٘، عػػػف مجاهػػػد، وعكرمػػػ ، والضػػػحاؾ، وينظػػػر: ت سػػػير ابػػػف عطيػػػ ، ٕٕ٘/ ٕٔينظػػػر: ت سػػػير الطبػػػري:  (ٕ)

 جٕٔٓ/ ٜٔ، وت سير القرطب ، ٕٜٗ/ ٗ سير ابف ك ير، ، وتٕٚ/ ٜ، وزاد المسير: ابف الجوزي: ٜٖٚ/ ٙالبغوي، 
 جٗٔسورة ابسرام، اةي   (ٖ)
، وزاد ٜٖٚ/ ٙ، وت سػػػير البغػػػوي، ٓٙٗ/ ٘، عػػػف ابػػػف عبػػػاس، وت سػػػير ابػػػف عطيػػػ ، ٕٕ٘/ ٕٔينظػػػر: ت سػػػير الطبػػػري،  (ٗ)

 جٕٔٓ/ ٜٔ، وت سير القرطب ، ٔٚ/ ٕٔالمسير: ابف الجوزي، 
 جٕٛسورة ال ت ، اةي   (٘)
 جٜٔسورة ارنعاـ، اةي   (ٙ)
، وت سػير ٓٙٗ/ ٘، عف ابف عباس ف  رواي  مجاهد عنه، وت سير ابػف عطيػ ، ٔٚ/ ٕٔينظر، زاد المسير: ابف الجوزي،  (ٚ)

 جٕٜٗ/ ٗوت سير ابف ك ير، 
 ، عف ابف عمر، وابف الزبيرجٕٕ٘/ ٕٔينظر: ت سير الطبري،  (ٛ)
 ، عف سعيد بف جبيرجٔٙٗ/ ٘، وت سير ابف عطي ، ٕٚ/ ٜالجوزي،  ، وزاد المسير: ابفٜٖٚ/ ٙينظر: ت سير البغوي،  (ٜ)

 جبيرج
، ٕٖٚ/ ٗ، عف أب  مالػؾ، وت سػير الزميشػري، ٕٚ/ ٜ، وزاد المسير: ابف الجوزي، ٔٙٗ/ ٘ينظر: ت سير ابف عطي ،  (ٓٔ)

 ، بدوف سندجٕٔٓ/ ٜٔوت سير القرطب ، 
 جٚٔٔسورة المائدة، اةي   (ٔٔ)
/ ٗ، عػف محمػد الترمػذي وبػاؿ: وحكػ  عػف عكرمػ  نحػو ج وت سػير الزميشػري، ٖٚ/ ٜزي، ينظر: زاد المسير: ابف الجو  (ٕٔ)

 جٕٔٓ/ ٜٔ، وت سير القرطب ، ٜٖٚ/ ٙ، وت سير البغوي، ٔٙٗ/ ٘، وت سير ابف عطي ، ٖٕٚ
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ، بيانػػه بولػػه تعػػال :(ٔ)عمػػيلـ أصػػحابلا

         -، وبػػد اضػػػطربت أبػػػواؿ الم سنػػريف، وورد فػػػ  ذلػػػؾ أبػػػواؿ ك يػػرة حاصػػػملا مػػػا ذكػػػر (ٕ)چ
، وأر  أنبلػػػا ُأبلمػػػت  لتشػػػمؿ كػػػؿ شػػػاهد، وكػػػؿ مشػػػلود، بػػػدليؿ أنبلػػػا وردت  -واهلل أعمػػػـ 

 بصيغ  التنكيرج
 ومه سورة الفجر:

 ج(ٖ)چٻ ٻ چ بوله تعال : ج٘

، وبيػؿ:  :چٻ ٻ چ ا باؿ ابف جماع : هػ  عشػر ذي الحجػ ، وبيػؿ: عشػر المحػـر
، أي: (٘)وروي عػػػف ابػػػف عبػػػاس: أنبلػػػا عشػػػر ارضػػػح  ج(ٗ)العشػػػر ارييػػػر ِمػػػف رمضػػػافا

اهلل بػف الزبيػر، ومسػروؽ، عػف: عبػد –أيضػًا  -حجػ ، وروي ذلػؾ العشر اروؿ ِمػف ذي ال
اروايػػػر ِمػػػػف ، وبيػػػػؿ: هػػػ  العشػػػػر (ٙ)وعكرمػػػ ، ومجاهػػػد، وبتػػػػادة، والضػػػحاؾ، وابػػػػف زيػػػد

، (ٔ)، وبيػػػؿ: العشػػػر اروؿ ِمػػػف المحػػػـر(ٛ)، وبيػػػؿ: العشػػػر اروؿ ِمػػػف رمضػػػاف(ٚ)رمضػػػاف

                                                           

 ، عف مقاتؿ، وت سػير البغػوي،ٕٔٓ/ ٜٔ، وت سير القرطب ، -أيضاً  –، عف ابف جبير ٔٙٗ/ ٘ينظر: ت سير ابف عطي ،  (ٔ)
 ، بدوف سندجٜٖٚ/ ٙ البغوي،

 جٕٗسورة النور، اةي   (ٕ)
 جٕسورة ال جر، اةي   (ٖ)
 جٖٛ٘ رر التبياف، ص (ٗ)
(، وبػػاؿ: ٕٜٖٛ، بػػربـ )ٜٖٙ/ ٖأيرجػػه الحػػاكـ فػػ  المسػػتدرؾ عمػػ  الصػػحيحيف: كتػػاب الت سػػير، ت سػػير سػػورة ال جػػر،  (٘)

 صحيُ  ابسناد ولـ ييرجا ج
 جٛٔٗ/ ٙ، وت سير البغوي، ٙٚٗ/ ٘، وت سير ابف عطي ، ٓٙ٘ – ٜ٘٘/ ٕٔينظر: ت سير الطبري،  (ٙ)
، عػػف ابػػف عبػػاس ٙٚٗ/ ٘، وت سػػير ابػػف عطيػػ ، -أيضػػًا  –، عػػف ابػػف عبػػاس ٖٕٖٗ/ ٓٔينظػػر: ت سػػير ابػػف أبػػ  حػػاتـ،  (ٚ)

 ، والػدر المن ػور،ٕٛ/ ٕٓ  ، وت سير القرطبػ ،ٛٔٗ/ ٙ، وت سير البغوي، ٗٓٔ/ ٜوالضحاؾ، وزاد المسير: ابف الجوزي، 
 جٗٙٔ، والم حمات، ص ٗٓ٘/ ٛ

، وباؿ: ))وبد رو  أبو كدينػ  عػف بػابوس بػف أبػ  ظبيػاف عػف أبيػه عػف ابػف عبػاسجج(( وزاد المسػير: ٘ٓ٘/ ٗينظر: ت سير ابف ك ير،  (ٛ)
 ، بدوف سندجٙٚٗ/ ٘، وت سير ابف عطي ، ٛٔٗ/ ٜ، عف الضحاؾ، وت سير البغوي، ٗٓٔ/ ٜابف الجوزي، 
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، والصػحي  أنبلػا العشػر اروؿ ِمػف ذي (ٕ)التػ  أتمبلػا اهلل لػه وبيؿ: ه  عشر موسػ  
ـب بػػاؿ ابػػف ك يػػر: ))والصػػحي  القػػوؿ اروؿج بػػاؿ ابمػػاـ أحمػػد: حػػد نا زيػػد  الحجػػ ، ومػػف  َػػ

حػػد نا عيػػاش بػػف عقبػػ  حػػد ن  حػػر بػػف نعػػيـ عػػف أبػػ  الزبيػػر عػػف جػػابر عػػف  بػػف الحبػػاب
بػاؿ: اإفب العشػر عشػر ارضػح ، والػوتر يػـو عرفػ ، والشػ   يػـو النحػرا، وروا   النب  

النسائ جج، وروا  ابف جرير، وابف أبػ  حػاتـ، وهػذا إسػناد رجالػه ال بػقس بلػـ، وعنػدي أفب 
 ج(ٖ)المتف ف  رفعه نكارة، واهلل أعمـ((

 ج(ٗ)چپ پ چ  بوله تعال : جٙ

همػػا يػػـو النحػػر، ويػػـو عرفػػ ، وبيػػؿ: يومػػا عرفػػ   :چپ پ چ بػػاؿ ابػػف جماعػػ : ا 
والنحػػػػر، وليمػػػػ  جمػػػػ ، وبيػػػػؿ: اليومػػػػاف بعػػػػد يػػػػـو النحػػػػر، واليػػػػـو ال الػػػػث، وبيػػػػؿ: الصػػػػ ا، 

بػاؿ مجاهػد:جج، كػؿُّ شػ م  وبػاؿ البيػاري: )) ج(٘)والمروة، والبيت، وبيؿ: القر ف، وارفرادا
، وبيػػؿ: الشػػ    دـ وحػػوام، والػػوتر اهلل (ٙ)((يمقػػه فلػػو شػػ  ، السػػمام شػػ  ، والػػوتر اهلل 

                                                                                                                                                                          

، وت سػػير البغػػوي، ٙٚٗ/ ٘، وبػػاؿ: بالػػه يمػػاف بػف رئػػاب، وت سػػير ابػف عطيػػ ، ٗٓٔ/ ٜينظػر: زاد المسػػير: ابػػف الجػوزي،  (ٔ)
، وبػاؿ: حكػا  أبػو ٘ٓ٘/ ٗ، عف ابػف عبػاس، ويمػاف، والطبػري، وت سػير ابػف ك يػر، ٕٛ/ ٕٓ، وت سير القرطب ، ٛٔٗ/ ٙ

 جع ر بف جرير ولـ يعز  إل  أحدج
 ، عف مسروؽجٕٛ/ ٕٓ، عف مجاهد، وت سير القرطب ، ٙٚٗ/ ٘عطي ، ينظر: ت سير ابف  (ٕ)
، ٖٖٗ/ ٓٔ، والحػػديث أيرجػػه النسػػائ  فػػ  سػػننه الكبػػر : كتػػاب الت سػػير، بػػاب سػػورة ال جػػر، ٘ٓ٘/ ٗت سػػير ابػػف ك يػػر،  (ٖ)

 (جٚٓٙٔٔبربـ )
 جٖسورة ال جر، اةي   (ٗ)
 جٖٛ٘ رر التبياف، ص (٘)
، وباؿ ابف حجر ف  ٖٔٔ/ ٗوذريته،  -صموات اهلل عميه  –صحي  البياري ف  صحيحه: كتاب ارنبيام، باب يمؽ  دـ  (ٙ)

 وصمه وال رياب  الطبػري ول ظػه: ا كػؿ يمػؽ اهلل شػ  : السػمام واررض، -أيضًا  -بوؿ مجاهد  : ))ٕٔٗ/ ٙفت  الباري، 
هذا ش  ، والوتر اهلل وحد ا، وبلذا زاؿ ابشكاؿ فػإف ظػاهر  والبر والبحر، والجف وابنس، والشمس والقمر، ونحو

فػػ  ابتصػػار  عمػػ  بولػػه ا السػػمام شػػ   ا يعتػػرض عمبػػه بػػقف السػػماوات سػػب  والسػػب   –البيػػاري  –إيػػراد المصػػنؼ 
نمػا مػراد  أف كػؿ شػ م لػه مقابػؿ يقابمػه ويػذكر معػه فلػو بالنسػب  إليػه شػ    ليس بشػ   ولػيس ذلػؾ مػراد مجاهػد وا 

 واررض وابنس والجفجج((ج كالسمام
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

تعػػال ، وبيػػؿ: الشػػ   يػػـو عرفػػ  ويػػـو ارضػػح ، والػػوتر ليمػػ  النحػػر، وبيػػؿ: الشػػ   يومػػاف 
ؿ: ِمػػف أيػػاـ التشػػريؽ، والػػوتر ال الػػث، وبيػػؿ: الشػػ   رجػػب وشػػعباف، والػػوتر رمضػػاف، وبيػػ

الشػػػ   الصػػػ ا والمػػػروة، والػػػوتر البيػػػت، وبيػػػؿ: الشػػػ   الصػػػموات، والػػػوتر صػػػالة المغػػػرب، 
، وبػػػػد (ٔ)وبيػػػػؿ: الشػػػػ   مسػػػػجد مكػػػػ  والمدينػػػػ ، والػػػػوتر بيػػػػت المقػػػػدس، وبيػػػػؿ  يػػػػر ذلػػػػؾ

اضػػطربت أبػػواؿ الم سػػريف فػػ  ذلػػؾ، والصػػحي  أفب الػػوتر يػػـو عرفػػ ، والشػػ   يػػـو النحػػر  
 ج(ٕ)مناسب لت سير الميال  العشر بقنبلا عشر ذي الحج لحديث جابر السابؽ، وهذا هو ال

 بد أبسـ بلاج وورد اببلاـ ف  صدر سورة ال جر  تعظيمًا وتشري ًا للا، فإفب اهلل 
 ومه سورة القدر:

 ج(ٖ)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ بوله تعال :  جٚ
ه  ف  العشر اريير ِمف رمضاف ف  أحد اروتػار  :چٻ ٻچ باؿ ابف جماع : ا

منػػه، وبيػػؿ: فػػ  أحػػد ارشػػ اع، وبيػػؿ: أوؿ ليمػػْ  منػػه، وبيػػؿ: ليمػػ  سػػب  عشػػرة منػػه، وفػػ  
صػػحتلا كػػاف يػػـو بػػدر، وبيػػؿ: ليمػػ  تسػػ  عشػػرة منػػه، وبيػػؿ: فػػ  جميػػ  الشػػلر، وهػػ  ِمػػف 

 ج(ٗ)بي ، وبيؿ: ُرِفعتايواص هذ  اُرمب ، وبيؿ: كانت لمف كاف ببملـ، وارص  أنبلا با
، فقيػؿ: هػ  ليمػ  (٘)فقد روي أفب ليم  القػدر فػ  الػوتر ِمػف العشػر اروايػر ِمػف رمضػاف

          ، وبيػػػػػػػػؿ: أوؿ ليمػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػف العشػػػػػػػػر (ٕ)، وبيػػػػػػػػؿ: فػػػػػػػػ  السػػػػػػػػب  اروايػػػػػػػػر(ٔ)سػػػػػػػػب  وعشػػػػػػػػريف

                                                           

 جٕٓ٘/ ٕ   ، والتروي ،ٜٕٗ/ ٗ، وت سير الزميشري، ٙٓ٘/ ٗ، وت سير ابف ك ير، ٜٕ/ ٕٓينظر: ت سير القرطب ،  (ٔ)
 جٕٔٗ/ ٙينظر: فت  الباري البف حجر،  (ٕ)
 جٔسورة القدر، اةي   (ٖ)
 ج٘ٗ٘ رر التبياف، ص (ٗ)
، بػربـ ٙٗ/ ٖالقػدر، بػاب تحػرني ليمػ  القػدر فػ  الػوتر مػف العشػر اروايػر،  أيرجه البياري ف  صحيحه، كتاب فضؿ ليم (٘)

(، ِمػػػف حػػػديث عائشػػػ ، ومسػػػمـ فػػػ  صػػػحيحه: كتػػػاب الصػػػياـ، بػػػاب اسػػػتحباب صػػػـو سػػػت  أيػػػاـ مػػػف شػػػواؿ إتباعػػػا ٕٚٔٓ)
 (، مف حديث سالـ عف أبيهج٘ٙٔٔ، بربـ )ٖٕٛ/ ٕلرمضاف، 
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 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ْف كػػاف (ٖ)ارييػػر نابصػػًا ، بػػاؿ ابػػف حجػػر: ))إْف كػػاف الشػػلر تامػػًا فلػػ  ليمػػ  العشػػريف، وا 
)) ، وبيػؿ: ليمػ  (ٗ)فل  ليم  إحػد  وعشػريف، وهكػذا فػ  جميػ  الشػلر، وهػو بػوؿ ابػف حػـز

، بػػػاؿ ابػػػف عطيػػػ : ))وبػػػاؿ ك يػػػر ِمػػػف (ٙ)، وبيػػػؿ: ليمػػػ   ػػػالث وعشػػػريف(٘)ا نػػػيف وعشػػػريف
العممػػػام: هػػػ  ليمػػػ   ػػػالث وعشػػػريف، وهػػػ  روايػػػ  عبػػػد اهلل بػػػف أنػػػيس الجلنػػػ ، وبالػػػه ابػػػف 

، وبيػؿ: ليمػ   مػػاف (ٜ)وبيػػؿ: ليمػ  سػت وعشػريف ،(ٛ)بػ  وعشػريف، وبيػؿ: ليمػ  أر (ٚ)عبػاس((
، وبيػػػؿ: تنتقػػػؿ فػػػ  (ٕٔ)، وبيػػػؿ: ليمػػػ   ال ػػػيف(ٔٔ)، وبيػػػؿ: ليمػػػ  تسػػػ  وعشػػػريف(ٓٔ)وعشػػػريف

                                                                                                                                                                          

، ِمػػف حػػديث أبػػ  بػػف كعػػب، ٕٛٛ/ ٕ(، ٜٙٔٔضػػؿ ليمػػ  القػػدر، بػربـ )أيرجػه مسػػمـ فػػ  صػػحيحه: كتػػاب الصػياـ، بػػاب ف (ٔ)
(، وبػػػاؿ عنػػػه: حػػػديث حسػػػف ٖٖٔ٘، بػػػربـ )ٕٖٓ/ ٘والترمػػػذي فػػػ  سػػػننه: كتػػػاب الت سػػػير، بػػػاب ومػػػف سػػػورة ليمػػػ  القػػػدر، 

 صحي ج
(، ِمػػف ٕ٘ٔٓ، بػػربـ )ٙٗ/ ٖأيرجػه البيػػاري فػ  صػػحيحه:  كتػػاب الصػياـ، بػػاب التمػاس ليمػػ  القػػدر فػ  السػػب  اروايػر،  (ٕ)

 (ج٘ٙٔٔ، بربـ )ٕٕٛ/ ٕحديث ابف عمر، ومسمـ ف  صحيحه: كتاب الصياـ، باب استحباب صـو ست  أياـ ِمف شواؿ، 
، وبػػػاؿ: ))ومػػػاؿ إليػػػه الشػػػافع    لحػػػديث المػػػام، والطػػػيف، وروا  أبػػػو سػػػعيد ٜٙ/ ٕٓينظػػػر: ت سػػػير القرطبػػػ ،  (ٖ)

، وباؿ: ))باؿ الشافع : وهذا الحديث أص  ٖٖ٘ - ٕٖ٘/ ٗاليدري يرجه مالؾ و ير  ((، وت سير ابف ك ير، 
 جٖٓٔ/ٗالروايات((، وذكر  ابف حجر ف  فت  الباري، 

 جٖٓٔ/ٗحجر،  فت  الباري البف (ٗ)
 ، وعزا  إل  أحمد ِمف حديث عبد اهلل بف أنيسجٖٓٔ/ ٗذكر  ابف حجر،  (٘)
(، ٛٙٔٔ، بػربـ )ٕٚٛ/ ٕأيرجه مسمـ ف  صحيحه: كتاب الصياـ، باب استحباب صـو سػت  أيػاـ ِمػف شػواؿ،  (ٙ)

 ج٘ٛٔ/ ٜجوزي، ، وزاد المسير: ابف الٖٓٔ/ ِٗمف حديث عبداهلل بف أنيس، وينظر: فت  الباري: ابف حجر، 
 ج٘ٓ٘/ ٘ت سير ابف عطي ،  (ٚ)
، بػػػربـ ٚٗ/ ٖأيرجػػػه البيػػػاري فػػػ  صػػػحيحه: كتػػػاب الصػػػياـ، بػػػاب تحػػػري ليمػػػ  القػػػدر فػػػ  الػػػوتر ِمػػػف العشػػػر،  (ٛ)

 (جٕٕٕٓ)
، وباؿ: ))وهذا بوؿ لـ أر  صريحًا إاّل أفب عياضًا باؿ: مػا ِمػف ليمػ  ِمػف ٖٔٔ/ ٗينظر: فت  الباري: ابف حجر،  (ٜ)

 العشر اريير إاّل، وبد بيؿ إنبلا فيه((ج ليال 
 ، بدوف سندجٖٔٔ/ ٗينظر: المصدر ن سه،  (ٓٔ)
 ، وباؿ: حكا  ابف عرب جٖٔٔ/ ٗينظر: المصدر ن سه،  (ٔٔ)
، وبػاؿ: ))حكػا  عيػاض والسػروج  فػ  شػرح اللدايػ ، وروا  محمػد بػف نصػر ٕٖٔ/ ٗينظر: المصػدر ن سػه،  (ٕٔ)

، ٖٗ٘/ ٗف طريػؽ أبػ  سػمم  عػف أبػ  هريػرة ((، وذكػر  ابػف ك يػر فػ  ت سػير ، والطبران  عف معاويػ ، وأحمػد ِمػ
 ف  ليم  القدر أنبلا  ير ليم ((ج وف  المسند ِمف طريؽ أب  سمم  عف أب  هريرة عف النب   وباؿ: ))
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، بػػاؿ ابػػف ك يػػر: ))نػػصب عميػػه مالػػؾ، وال ػػوري، وأحمػػد بػػف حنبػػؿ، (ٔ)العشػػر اروايػػر كمّػػه
سحاؽ بف راهويه ، وأبو  ور، والمزنػ ، وأبػو بكػر بػف يزيمػ ، و يػرهـ، وهػو محكػ  عػف وا 

، وبيػؿ: ممكنػ  فػ  جميػ  ليػال  (ٕ)الشافع   نقمه القاض  عنه، وهػو ارشػبه، واهلل أعمػـ((
 ج(ٖ)رمضاف
، وبيؿ: ليمػ  سػب  (٘)، وبيؿ: ليم  النصؼ ِمف رمضاف(ٗ)وبيؿ: أوؿ ليم  ِمف رمضاف 

، وبيػػؿ: (ٛ)، وبيػػؿ: ليمػ  تسػ  عشػرة(ٚ)العشػر اروسػط، وبيػؿ: مبلمػػ  فػ  (ٙ)سػب  عشػرة منػه
 (ٔ)وبيؿ: ممكن  ف  جمي  السن 

                                                           

 جٕٖٔ/ ٗينظر: فت  الباري: ابف حجر،  (ٔ)
 جٖٗ٘/ ٗت سير ابف ك ير،  (ٕ)
، بػربـ ٕٙ٘/ ٔينظر ما أيرجه أبو داود فػ  سػننه: كتػاب شػلر رمضػاف، بػاب َمػف بػاؿ هػ  فػ  كػؿ رمضػاف،  (ٖ)

(، ِمف حديث عبد اهلل بف عمر، وباؿ عنه ابف حجر: ))وهو بوؿ ابػف عمػر، روا  ابػف أبػ  شػيب  بإسػناد ٜٖٛٔ)
عنػد أبػ  حني ػ ، وبػاؿ بػه ابػف صحي  عنػه، وروي مرفوعػًا عنػه أيرجػه أبػو داود، وفػ  )شػرح اللدايػ ( الجػـز بػه 

المنػػذر، والمحػػامم ، وبعػػض الشػػافعي ، ورجحػػه السػػبك  فػػػ  )شػػرح المنلػػاج( وحكػػا  ابػػف الجاجػػب روايػػ ، وبػػػاؿ 
السروج  ف  )شرح اللداي (: بوؿ أب  حني   إنبلا تنتقؿ فػ  جميػ  رمضػاف، وبػاؿ صػاحبا : إنبلػا فػ  ليمػ  معيبنػ  

((ج فت  الباري، منه مبلم ، وكذا باؿ النس   ف  )ا  جٖٓٔ/ ٗلمنظوم (جج، وهذا القوؿ حكا  ابف العرب  عف بـو
، عػػف أبػػ  رزيػػف، وبػػاؿ ابػػف حجػػر: ))حكػػ  ٕٖ٘/ ٗ، وت سػػير ابػػف ك يػػر، ٘ٓ٘/ ٘ينظػػر: ت سػػير ابػػف عطيػػ ،  (ٗ)

عػف أبػ  رزيػػف العقيمػ  الصػػحاب ، ورو  ابػف أبػػ  عاصػـ ِمػف حػػديث أنػس بػػاؿ: اليمػ  القػػدر أوؿ ليمػ  رمضػػافا، 
 جٖٓٔ/ ٗاؿ ابف أب  عاصـ: ال نعمـ أحدًا باؿ ذلؾ  ير ((ج فت  الباري، ب

، وبػاؿ: ))حكػا  شػيينا سػراج الػديف، وكػذا نقمػه السػروج  عػف صػاحب ٖٓٔ/ ٗينظر: فت  الباري: ابف حجر،  (٘)
 )الطراز(ج ((ج

(، ٖٙٛٔ، بربـ )ٕ٘٘/ ٔأيرجه أبو داود ف  سننه: كتاب شلر رمضاف، باب َمف رو  أنبلا ليم  سبع  عشر،  (ٙ)
، وبػػاؿ: ))ورو  فيػػه أبػػو داود حػػدي ًا ٕٖ٘/ ٗ(، ِمػػف حػػديث ابػػف مسػػعود، وذكػػر  ابػػف ك يػػر فػػ  ت سػػير ، ٖٙٛٔ)

مرفوعًا عف ابف مسعود، ورو  موبوفًا عميه، وعم  زيد بف أربػـ، وع مػاف بػف أبػ  العػاص، وهػو بػوؿ عػف محمػد 
لو  بقنب   لا ليم  بدر، وكانت ليم  جمع ((جبف إدريس الشافع ، ويحك  عف الحسف البصري، ووجب

، وباؿ: ))حكا  النووي، وعزا  الطبري لع ماف بف أب  العاص، والحسف ٖٓٔ/ ٗينظر: فت  الباري: ابف حجر،  (ٚ)
 والحسف البصري، وباؿ: به بعض الشافعي ((ج

، وابػػػف ، وبػػػاؿ: ))روا  عبػػػد الػػػرزاؽ عػػػف عمػػػ ، وعػػػزا  الطبػػػري لزيػػػد بػػػف  ابػػػتٖٓٔ/ ٗينظػػػر: المصػػػدر ن سػػػه،  (ٛ)
 مسعود، ووصمه الطحاوي عف ابف مسعود((ج
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ػػا ُذِكػػر والػػذي عميػػه المعظػػـ أنبلػػا ليمػػ  سػػب  وعشػػريف  ، (ٕ)وبيػػؿ:  يػػر ذلػػؾ، والحاصػػؿ ممب
ـب بػػاؿ ابػػف ك يػػر: ))وبػػد حكػػ  عػػف بعػػض السػػمؼ أنبػػه حػػاوؿ اسػػتيراج كونلػػا ليمػػ   وِمػػف  َػػ

ولػػػه: رنبلػػػا الكممػػػ  السػػػابع  والعشػػػريف ِمػػػف السػػػورة، واهلل سػػػب  وعشػػػريف ِمػػػف القػػػر ف ِمػػػف ب
وهو الجادة ِمف مذهب أحمد، ورواي  عف أبػ  حني ػ ، وبػه  ، وباؿ ابف حجر: ))(ٖ)أعمـ((

  كمػػػا أيرجػػػه مسػػػمـجج، وروا  الطبرانػػػ  ِمػػػف چڦچ جػػػـز ُأَبػػػ  بػػػف كعػػػب، وحمػػػؼ عميػػػه 
ونػػػاس ِمػػػف الصػػػحاب جج، حػػػديث ابػػػف مسػػػعودجج، وروا  ابػػػف أبػػػ  شػػػيب  عػػػف عمػػػر وحذي ػػػ  

وزعـ ابف بدام  أفب ابػف عبػاس اسػتنبط ذلػؾ ِمػف عػدد كممػات السػورةجج، واسػتنبط بعضػلـ 
ذلؾ ف  جل  أير  فقاؿ: ليم  القدر تسػع  أحػرؼ، وبػد أعيػدت فػ  السػورة  ػالث مػرات، 

،  وأر  أنبلػػا فػػ  العشػػر اروايػػر  للحاديػػث الك يػػرة الػػواردة فػػ  (ٗ)فػػذلؾ سػػب  وعشػػروف((
 ؾ، ولكنلا ُأبلمت حت  ينشط المسمـ ف  العبادة، واهلل أعمـجذل
 

  

                                                                                                                                                                          

، عف ابف مسعود، وباؿ ابف حجر: ))وهػو بػوؿ مشػلور عػف الحن يػ  ٖٛٔ/ ٜينظر: زاد المسير: ابف الجوزي،  (ٔ)
  حكػا  باضػيياف، وأبػو بكػر الػرازي مػنلـ، وروي م مػه عػف ابػف مسػعود، وابػف عبػاس، وعكرمػ ، و يػرهـ، وزيػػؼ 

 جٜٖٓ/ ٗت  الباري، الملمب هذا القوؿ((ج ف
 جٜ٘/ ٕٓينظر: ت سير القرطب ،  (ٕ)
 جٖٖ٘/ ٗت سير ابف ك ير،  (ٖ)
 /ٗفت  الباري: ابف حجر،  (ٗ)
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 اخلامتت َوتائج البحث
 

بعد هذ  الجول  الطّيب  ف  رحػاب كتػاب اهلل العزيػز وت سػير ، ومػا وجػدنا  مػف منػاف   
عمميػػ ، والت اتػػات رائعػػ  فػػ  ميػػداف درس المبلمػػات الزمانيػػ  فػػ  القػػر ف الكػػريـ، توصػػمت 

 إل  نتائج يمكف إجماللا بما يم : 
 مقػػػ امتػػػاز ابمػػػاـ ابػػػف جماعػػػ  بمػػػنلج ابيجػػػاز فػػػ  شػػػرح المسػػػائؿ الت سػػػيري  المتع جٔ

 بالمبلمات الزماني ج 
المبلـ فػ  القػر ف هػو مػا لػـ يػنص اهلل تعػال  عمػ  ذكػر  باسػمه العمػـ، أو عػدد ، أو  جٕ

 زمنه، أو مكانهج
يبػػػدو أّف ال سػػػبيؿ إلػػػ  معرفػػػ  المػػػبلـ فػػػ  القػػػر ف عمػػػ  ايػػػتالؼ جنسػػػه إال بػػػالقر ف  جٖ

 ن سه الذ  يبلمه ف  موضوع ويبينه ف  موضوع  ير، أو بالحديث عػف رسػوؿ اهلل
صػػػػػم  اهلل عميػػػػػه وسػػػػػمـ، أو بػػػػػار ر عػػػػػف الصػػػػػحاب  والتػػػػػابعيف رضػػػػػواف اهلل عمػػػػػيلـ 

 أجمعيفج 
نمػا يكػوف عػاماًل  جٗ لممبلـ أ ر فػ  الت سػير، ولكنػه لػيس مػف جلػ  اسػتنباط ارحكػاـ، وا 

مسػػػاعدًا رئيسػػػًا السػػػتنباطلا، وال يكػػػوف عػػػاماًل رئيسػػػًا مػػػف جلػػػ  التػػػرجي  بػػػيف أبػػػواؿ 
نبما يظلر أ ر   مف حيث االجتلاد ف  معرفته، عقاًل أو نقاًلج الم سريف، وا 

ِمػػف يػػالؿ دراسػػ  عمػػـ المػػبلـ  يتبضػػ  أفب اةيػػات أو ارل ػػاظ القر نيػػ  التػػ  ُأبِلَمػػت   ج٘
، بػػػد تكػػػوف لعػػػدـ مزيػػػد فائػػػدة ِمػػػف نشػػػرها، أو كانػػػت لغػػػرض ولحكمػػػ  أرادهػػػا اهلل 

واهلل  –ُأبلمػػػت أبلَمػػػت لينػػػاؿ المسػػػمموف فيلػػػا عظػػػيـ ارجػػػر كميمػػػ  القػػػدر مػػػ اًل  فقػػػد 
لك  تكوف حافزًا لممسمـ عم  النشاط الدائـ ف  رمضاف، إل   ير ذلػؾ ِمػف  –أعمـ 

 ارسبابج
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 هلل عند البدم وعند اليتاـوالحمد
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

 املصادر َاملراجع
 :بعد كتاب اهلل  -
اهلل السػػػممان  طػػػ  فػػػ  أيبػػػار  رناطػػػ : محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل بػػػف سػػػعيد، أبػػػو عبػػػدابحا جٔ

       ارصػػػػػؿ، الغرنػػػػػاط  ارندلسػػػػػ ، الشػػػػػلير بػػػػػػ )لسػػػػػاف الػػػػػديف ابػػػػػف اليطيػػػػػب(  الموشػػػػػ 
 القاهرةج -هػ(، مكتب  اليانج  ٙٚٚ)ت: 

ارعػػالـ: ييػػر الػػديف بػػف محمػػود بػػف محمػػد بػػف عمػػ  بػػف فػػارس، الزركمػػ  الدمشػػق   جٕ
 ـ(جٕٕٓٓهػ(، دار العمـ لممالييف، الطبع  اليامس  عشر )ٜٖٙٔ)ت: 

الرحمف العميمػ  يميػؿ: عبػدالرحمف بػف محمػد بػف عبػدالقػدس والارنػس الجميػؿ بتػاري   جٖ
المجيػػد هػػػ(، تحقيػػؽ: عػػدناف يػػونس عبدٕٜٛ: الحنبمػػ ، أبػػو الػػيمف، مجيػػر الػػديف )ت

 عمافج –نبات ، مكتب  دنديس 
إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف ك يػػػػر، أبػػػػو ال ػػػػدام القرشػػػػ  البصػػػػري،  ػػػػـ  البدايػػػػ  والنلايػػػػ : جٗ

 ـ(جٜٙٛٔ -هػ ٚٓٗٔهػ(، دار ال كر )ٗٚٚالدمشق  )ت: 
اهلل بػػػػدر الػػػػديف هػػػػاف فػػػػ  عمػػػػـو القػػػػر ف: محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل بػػػػف بلػػػػادر، أبػػػػو عبػػػػدالبر  ج٘

 هػ(، دار التراثجٜٗٚالزركش  )ت: 
أسػتاذ الت سػير وعمػـو القػراف وعميػػد  -التبيػاف فػ  عمػـو القػر ف: دج محمػد سػعيد عػراـ  جٙ

 ، الطبع  ال اني ج-أصوؿ الديف والدعوة بالزبازيؽ ارسبؽ 
 ي ججالترو  جٚ
ت سػػير القػػر ف العظػػيـ )ت سػػير ابػػف ك يػػر(: إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف ك يػػر، أبػػو ال ػػدام  جٛ

 هػ(جٗٚٚالقرش  البصري  ـ الدمشق  )ت: 
الرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر، لقػػر ف العظػػيـ البػػف أبػػ  حػػاتـ: عبػػدت سػػير ا جٜ

عد هػػػ(، تحقيػػؽ: أسػػٕٖٚأبػػو محمػػد التميمػػ ، الحنظمػػ ، الػػرازي ابػػف أبػػ  حػػاتـ )ت: 
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 َجماَعة ابنِ  ِعْندَ  الَكريمْ  القرآن في الَزمانيَّة الُمْبَهمات

 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

المممكػػػػ  العربيػػػػ  السػػػػعودي ، الطبعػػػػ   -محمػػػػد الطيػػػػب، مكتبػػػػ  نػػػػزار مصػػػػط   البػػػػاز 
 هػ(جٜٔٗٔال ال   )

صػػػػم  الجمػػػػ  وعائػػػػد التػػػػذييؿ لموصػػػػوؿ كتػػػػاب  ابعػػػػالـ  ت سػػػػير مبلمػػػػات القػػػػر ف ) جٓٔ
        هػػػػ(، تحقيػػػؽ: ٕٛٚت:  والتكميػػػؿ(: ابمػػػاـ أبػػػو عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف عمػػػ  البمنسػػػ  )

 بيروتج -القاسم ، دار الغرب ابسالم  دج حنيؼ بف الحسف 
ت سير مقاتؿ بف سميماف: مقاتػؿ بػف سػميماف بػف بشػير، أبػو الحسػف ارزدي بػالوالم  جٔٔ

بيػػػػروت، الطبعػػػػ  ارولػػػػ ،  -البميػػػػ ، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد فريػػػػد، دار الكتػػػػب العمميػػػػ  
 ـ(جٖٕٓٓ -هػ ٕٗٗٔ)
بػػػف اليضػػػر التكميػػػؿ وابتمػػػاـ لكتػػػاب التعريػػػؼ وابعػػػالـ: ابمػػػاـ محمػػػد بػػػف عمػػػ   جٕٔ

 هػ( تحقيؽ حسف مروةجٖٙٙالغسان ، المعروؼ بابف عسكر )ت: 
هػػػ(، دار إحيػػام ٖٓٚتلػػذيب المغػػ : محمػػد بػػف أحمػػد، أبػػو منصػػور ارزهػػري )ت:  جٖٔ

 بيروتج -التراث العرب  
جػػام  البيػػاف عػػف تقويػػؿ  ي القػػر ف: محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف ك يػػر بػػف  الػػب  جٗٔ

 جهػ(ٖٓٔاةمم ، أبو جع ر الطبري )ت: 
أحمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف فػػرح، الجػػام  رحكػػاـ القػػر ف )ت سػػير القرطبػػ (: محمػػد بػػف  ج٘ٔ

هػػػ(، تحقيػػػؽ: ٔٚٙاهلل، شػػػمس الػػديف ارنصػػاري اليزرجػػػ  القرطبػػ  )ت: أبػػو عبػػد
بػراهيـ أط ػيش، دار الكتػب المصػري   القػاهرة، الطبعػ  ال انيػ ،  –أحمد البردونػ ، وا 

 ـ(جٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔ)
جذوة االبتباس ف  ذكر مف حؿ مف ارعالـ مدين  فاس: ابػف القاضػ  المكناسػ ،  جٙٔ

 ـ(جٖٜٚٔالرباط ) -دار المنصورة 
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 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

الرحمف بػف أبػ  بكػر، جػالؿ الػديف اضرة ف  أيبار مصر والقاهرة: عبدحسف المح جٚٔ
 بيروتج –هػ(، دار الكتب العممي  ٜٔٔت:  السيوط  )

لرحمف بػػػػف أبػػػػ  بكػػػػر، جػػػػالؿ الػػػػديف المن ػػػػور فػػػػ  الت سػػػػير بالمػػػػق ور: عبػػػػدالػػػػدر ا جٛٔ
 بيروتج –هػ(، دار ال كر ٜٔٔت:  السيوط  )

الػػدرر الكامنػػ  فػػ  أعيػػاف المائػػ  ال امنػػ : أحمػػد بػػف عمػػ  بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  جٜٔ
 هػ(، دار الكتب العممي جٕ٘ٛحجر، أبو ال ضؿ العسقالن  )ت: 

 دار التراثج درة الحجاؿ ف  أسمام الرجاؿ(: البف القاض ، ذيؿ وفيات ارعياف ) جٕٓ
الرحمف بػػف عمػػ  بػػف محمػػد، جمػػاؿ الػػديف، أبػػو زاد المسػػير فػػ  عمػػـ الت سػػير: عبػػد جٕٔ

بيػػػػػروت، الطبعػػػػػ  ال ال ػػػػػ   –هػػػػػػ(، المكتػػػػػب ابسػػػػػالم  ٜٚ٘ت:  ال ػػػػػرج الجػػػػػوزي )
 هػ(جٗٓٗٔ)
 –سنف أب  داود: سميماف بف ارشعث، أبػو داود السجسػتان ، دار الكتػاب العربػ   جٕٕ

 بيروتج
بػف عيسػ  بػف َسػْورة بػف موسػ  بػف الضػحاؾ، الترمػذي، أبػو سنف الترمذي: محمد  جٖٕ

 –هػػػػػ( تحقيػػػػؽ: بشػػػػار عػػػػواد معػػػػروؼ، دار الغػػػػرب ابسػػػػالم  ٜٕٚعيسػػػػ  )ت: 
 ـ(جٜٜٛٔبيروت، )

سػػائ  الرحمف اليراسػػان ، النعيب بػػف عمػػ ، أبػػو عبػػدالسػػنف الكبػػر : أحمػػد بػػف شػػ جٕٗ
 بيػػػػػروت، –المنعـ شػػػػػمب ، مؤسسػػػػػ  الرسػػػػػال  هػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: حسػػػػػف عبػػػػػدٖٖٓ)ت: 

 ـ(جٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔالطبع  ارول ، )
بػػػف َباْيمػػػاز، شػػػمس الػػػديف، أبػػػو سػػػير أعػػػالـ النػػػبالم: محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف ع مػػػاف  جٕ٘

هػػػػػ( تحقيػػػػؽ: مجموعػػػػ  مػػػػف المحققػػػػيف بإشػػػػراؼ الشػػػػي  ٛٗٚاهلل الػػػػذهب  )ت: عبػػػػد
 ـ(جٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔشعيب اررناؤوط، مؤسس  الرسال ، الطبع  ال ال  ، )
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 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

هػػ(، ٜٛٓٔت:  أحمد، ابف العماد العكػري الحنبمػ  ) الح  بفشذرات الذهب: عبد جٕٙ
 دار الكتب العممي ج

 الح  بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد العكػػػػريذرات الػػػػذهب فػػػػ  ايبػػػػار مػػػػف ذهػػػػب: عبػػػػدشػػػػ جٕٚ
دمشػؽ،  –القادر اررناؤوط، ومحمود اررناؤوط، دار بف ك ير الحنبم ، تحقيؽ: عبد

 هػ(جٙٓٗٔالطبع  ارول ، )
 الجػػػػام  المسػػػػند الصػػػحي  الميتصػػػػر مػػػػف أمػػػػور رسػػػػوؿ اهلل البيػػػػاري )صػػػحي   جٕٛ

اهلل البيػػػػاري ابػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف إبػػػػراهيـ، أبػػػػو عبػػػػدوسػػػػننه وأيامػػػػه(: ابمػػػػاـ محمػػػػد 
الجع ػػ ، تحقيػػؽ: محمػػد زهيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر، شػػرح وتعميػػؽ دج مصػػط   ديػػب 

جامعػػ  دمشػػؽ دار طػػوؽ النجػػاة  -البغػػا أسػػتاذ الحػػديث وعمومػػه فػػ  كميػػ  الشػػريع  
الباب (، الطبعػػػ  ارولػػػػ ، اني  بإضػػػاف  تػػػػربيـ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػػدمصػػػورة عػػػف السػػػػمط)
 هػ(جٕٕٗٔ)
صػػحي  مسػػمـ )المسػػند الصػػحي  الميتصػػر بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػ  رسػػوؿ اهلل  جٜٕ

( ٕٔٙت: : ابمػػػػاـ مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج، أبػػػػو الحسػػػػف القشػػػػيري النيسػػػػابوري ،)هػػػػػ
 بيروتج –التراث العرب  الباب ، دار إحيام تحقيؽ: محمد فؤاد عبد

     الكاف  السػػػبك ، تحقيػػػؽ:الكبػػػر : تػػػاج الػػػديف بػػػف عمػػػ  بػػػف عبػػػدطبقػػػات الشػػػافعي   جٖٓ
ال تاح محمد الحمػو،  دار هجػر، الطبعػ  ال انيػ  دج محمود محمد الطناح ، ودج عبد

 هػ(جٖٔٗٔ)
            الوهاب بػػػػػػف تقػػػػػػ  الػػػػػػديف السػػػػػػبك  الشػػػػػػافعي  الكبػػػػػػر : تػػػػػػاج الػػػػػػديف عبػػػػػػد طبقػػػػػػات جٖٔ

 بيروتج –هػ(، دار الكتب العممي  ٔٚٚت:  )
 -هػػػػ(، دار إحيػػػام التػػػراث العربػػػ  ٘ٚٔالعػػػيف: اليميػػػؿ بػػػف أحمػػػد ال راهيػػػدي )ت:  جٕٖ

 بيروتج
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 (القرآن آخر إلى القصص سورة من) (هــ733)ت

 َتفسيرية ِدراسة
 

 د. عبدالغفور اغالم عبدالغفور

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  27العـدد ) 

ـن ف  القػر ف: القاض  بدر الديف ابػف جمػاع ، دار ابػف  جٖٖ  رر التبياف ف  مف لـ ُيػَسػػ
 بتيب ج

ال ضػػػػػؿ  فػػػػػت  البػػػػػاري شػػػػػرح صػػػػػحي  البيػػػػػاري: أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػ  بػػػػػف حجػػػػػر، أبػػػػػو جٖٗ
 العسقالن  الشافع ج

                فػػػػػػػت  القػػػػػػػدير: محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػداهلل الشػػػػػػػوكان  اليمنػػػػػػػ   جٖ٘
دمشػػػؽ، بيػػػروت، الطبعػػػ   -هػػػػ(، دار ابػػػف ك يػػػر، دار الكمػػػـ الطيػػػب ٕٓ٘ٔت:  )

 هػ(جٗٔٗٔارول ، )
 الجواد يمؼجبدر الديف حياته و  ار : دج عبد القاض  جٖٙ
             القػػػػػػػاموس المحػػػػػػػيط: محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يعقػػػػػػػوب، العاّلمػػػػػػػ  مجػػػػػػػد الػػػػػػػديف ال يروز بػػػػػػػادي  جٖٚ

 هػ(، الليئ  المصري  العام  لمكتابجٚٔٛت:  )
الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ  ػػوامض التنزيػػؿ: محمػػود بػػف عمػػرو بػػف أحمػػد، أبػػو القاسػػـ،  جٖٛ

 هػ(جٖٛ٘جار اهلل الزميشري )ت: 
د بف إبػراهيـ بػف عمػر، عػالم الػديف لباب التقويؿ ف  معان  التنزيؿ: عم  بف محم جٜٖ

 هػ(جٔٗٚالشيح  أبو الحسف، المعروؼ باليازف )ت: 
لحظ ارلحاظ بذيؿ طبقات الح اظ: محمد بف محمد بػف فلػد، الحػافظ أبػو ال ضػؿ،  جٓٗ

 بيروتج –تق  الديف اللاشم  المك ، دار الكتب العممي  
، ابػف منظػػور ابفريقػػ  المصػػري ) جٔٗ هػػػ( دار ٔٔٚت:  لسػاف العػػرب: محمػػد ف مكػػـر

 القاهرةج –الحديث 
الجواد يمػػػؼ، دار سػػورت  ال اتحػػػ  والبقػػػرة: دج عبػػػد -مباحػػث فػػػ  مبلمػػػات القػػػر ف  جٕٗ

 ـ(جٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔالقاهرة ) -البياف
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الحؽ بػػػف ت سػػػير ابػػػف عطيػػػ (: عبػػػد المحػػػرر الػػػوجيز فػػػ  ت سػػػير الكتػػػاب العزيػػػز ) جٖٗ
           الرحمف بػػػػػف تمػػػػػاـ ابػػػػػف عطيػػػػػ ، أبػػػػػو محمػػػػػد ارندلسػػػػػ  المحػػػػػارب   الػػػػػب بػػػػػف عبػػػػػد

 –الشػػػػػاف  محمػػػػػد، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػ  السػػػػػالـ عبدهػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: عبدٕٗ٘: ت )
 هػ(جٕٕٗٔبيروت، الطبع  ارول  )

اهلل بػػف أسػػعد بػػف عمػػ  بػػف سػػميماف، أبػػو جنػػاف وعبػػرة اليقظػػاف اليػػافع : عبػػدمػػر ة ال جٗٗ
 ـ(جٖٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔالقاهرة ) -ب ابسالم  محمد اليافع ، دار الكتا

دويػه بػف ُنعػيـ بػف اهلل بػف محمػد بػف حمستدرؾ عم  الصػحيحيف: محمػد بػف عبػدالم ج٘ٗ
الطلمػػػان  النيسػػػابوري، المعػػػروؼ بػػػابف البيػػػ   اهلل الحػػػاكـ الضػػػب الحكػػػـ، أبػػػو عبػػػد

بيػػػػروت، إشػػػػراؼ: دج يوسػػػػؼ المرعشػػػػم ، الكتػػػػاب  –هػػػػػ(، دار المعرفػػػػ  ٘ٓٗ)ت: 
 بع  اللندي جمصور عف الط

      بػػػف حنبػػػؿ بػػػف هػػػالؿ بػػػف أسػػػد، مسػػػند ابمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ: أحمػػػد بػػػف محمػػػد  جٙٗ
 هػ(جٕٔٗاهلل الشيبان  )ت: أبو عبد

 هػ(، دار ال كرجٓٚٚالمصباح المنير: أحمد بف محمد ال يوم  )ت:  جٚٗ
(: الحسيف بػف مسػعود بػف محمػد بػف معالـ التنزيؿ ف  ت سير القر ف )ت سير البغوي جٛٗ

 هػ(جٓٔ٘ال رام، محي  السن ، أبو محمد البغوي الشافع  )ت: 
بػف َباْيمػاز، شػمس المعجـ الميتص بالمحد يف: ابماـ محمد بف أحمػد بػف ع مػاف  جٜٗ

هػػػ( تحقيػؽ: دج محمػػد الحبيػػب الليمػػ ، مكتبػػ  ٛٗٚاهلل الػػذهب  )ت: الػديف، أبػػو عبػػد
 ـ(جٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔول  )الطائؼ، الطبع  ار -الصديؽ 

 معجـ المؤل يف: عمر رضا كحال ، دار إحيام التراث العرب ج جٓ٘
بيػػػروت، الطبعػػػ  ارولػػػ   –معجػػػـ المػػػؤل يف: عمػػػر رضػػػا كحالػػػ ، مؤسسػػػ  الرسػػػال   جٔ٘

 ـ(جٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔ)
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 -المعجػػػػـ الوسػػػػيط: إبػػػػراهيـ مصػػػػط  ، ِو يػػػػروف، تحقيػػػػؽ: مجمػػػػ  المغػػػػ  العربيػػػػ   جٕ٘
 قاهرةجال -الليئ  المصري  لمكتاب 

معجػػػـ مقػػػاييس المغػػػ : أحمػػػد بػػػف فػػػارس زكريػػػا، أبػػػو الحسػػػيف، الرا ػػػب االصػػػبلان   جٖ٘
 بيروتج -هػ(، دار الجيؿ ٜٖ٘)ت: 

م اتي  الغيب )الت سير الكبير(: محمد بف عمر، ابماـ فير الديف التميم  الػرازي  جٗ٘
 ـ(جٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔبيروت، الطبع  ارول ، ) –الشافع ، دار الكتب العممي  

              الرحمف بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػر، جػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػيوط  ت اربػػػػػػػػػراف: عبػػػػػػػػػدم حمػػػػػػػػػا ج٘٘
 مصرج –بوالؽ  –هػ(، مكتب  القر ف ٜٔٔت:  )
 -هػػػ(، دار القمػػـ ٕ٘ٗم ػػردات أل ػػاظ القػػر ف: الرا ػػب ارصػػ لان  )ت: فػػ  حػػدود  جٙ٘

 دمشؽج
مف أحكاـ القر ف وعمومه: ابماـ جاد الحػؽ عمػ  جػاد الحػؽ، هديػ  مجمػ  ارزهػر،  جٚ٘

 هػ(جٓٔٗٔعدد شواؿ )
 بيروتج -المنجد ف  المغ  وارعالـ: دار المشرؽ  جٛ٘
هديػػػ  العػػػارفيف أسػػػمام المػػػؤل يف و  ػػػار المصػػػن يف: إسػػػماعيؿ باشػػػا البغػػػدادي، دار  جٜ٘

 ـ(جٕٜٜٔ -هػ ٖٔٗٔبيروت، ) -الكتب العممي  
هدي  العارفيف ف  أسمام المؤل يف و  ار المصػن يف: إسػماعيؿ باشػا البغػدادي، دار  جٓٙ

 بيروتج -العمـو الحدي   


