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 دراسة تفسريية بيانية (عليه السالمدعاء إبراهين)
 محمد محمود حسين م.د.  صباح عباس حسين م.د.

 المديرية العامة لتربية صالح الدين وزارة التربية / 
sabahalkazrajy@gmail.com 

 :المستخمص 

الدعاء ىك نيج األنبياء )عمييـ الصالة كالسالـ(، ككذلؾ حرص نبي اهلل إبراىيـ عميو  فإ
،  ليداية إلى اهلل )سبحانو كتعالى(عمى ىذا الشأف، كأف الدعاء مف األمكر اليامة في الدعكة كا السالـ

كانكا مف أشد  كما تبيف لنا أيضان مف ىذا البحث جكاز الدعاء لممشركيف باليداية كما في معناىا، كلك
الناس عداكة لممؤمنيف كالييكد. أما الدعاء ليـ بغير اليداية كما في معناىا فال يجكز، كالدعاء ليـ 

 بالمغفرة كالرحمة كنحك ذلؾ، فيذه األدعية خاصة بالمؤمنيف.

 .ىيـ عميو السالـ ، ىداية ، دعكة(دعاء ، إبرا)الكممات المفتاحية : 

Abraham's prayer, peace be upon him 

     Dr. Sabah Abbas Hussein         Dr. Mohamed Mahmoud Hussein 

Abstract: 

Pray to Allah is the approach of the prophets, as well as the keenness 

of the Prophet “Abraham”(peace be upon him) in this regard, and that pray is 

one of the important matters in calling and guiding to Allah, and we also 

know from this research that it is permissible to pray for the polytheists for 

guidance and what it means, even if they are from People are most hostile to 

the believers. 

As for pray for them without guidance and whatever its meaning is 

not permissible, just as pray for them for forgiveness, mercy and the like, 

these prays are for the believers. 

Key words: pray to Allah, Abraham (peace be upon him), guidance, 
invitation. 
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 المقدمة

الحمد هلل الذل نكر بكتابو القمكب، كانزلو في اكجز لفظ كاعجز أسمكب، فأعيت 
ف أشيد أحمده ك أبكمت فصاحتو الخطباء, أبالغتو البمغاء، كاعجزت حكمتو الحكماء، ك 

عبده كرسكلو المصطفى، كنبيو المرتضى،  ان ف محمدأال الو اال اهلل كحده ال شريؾ لو، ك 
الظافر مف المحامد بالخصؿ ، الظاىر بفضمو عمى ذكل  الفضؿ, معمـ الحكمة، 

رسمو بالنكر الساطع، كالضياء الالمع، صمى اهلل عميو كعمى آلو أاالمة ,  مكىاد
 أما بعد .. ك ,خياربرار، كصحبو األاأل

ىك خدمة دينو الحنيؼ، كتتجمى ىذه  إف أفضؿ ما يتقرَّب العبدي بو إلى ربِّوً 
الخدمة عندما ينشغؿ اإلنساف بخدمة كتاب اهلل العزيز ، كبياف بالغتو كمعانيو، فكاف 
مف ذلؾ أف أنشأنا ىذا البحث المبارؾ في بياف أمر مف أمكر العبادة عمى لساف خميؿ 

الكريـ عمى ، ككاف ىذا األمر ىك الدعاء الكارد في القرآف الرحمف سيدنا إبراىيـ 
 . لساف سيدنا إبراىيـ

فكاف ىذا البحث مكتسبان أىميتو مف أىمية مكضكعو أال كىك الدعاء الكارد عف 
 كالمضاميف المستفادة منو ، مع بياف المراد مف ىذه األدعية؛ىذا النبي الكريـ 

معرفتو فيككف القارئ ميستفيدان مف ناحيتيف: األكلى: مف ناحية تعمُّمو لدعاء األنبياء، ك 
بصيغة دعكاتيـ، كالثانية: مف ناحية فيمو ليذه األدعية، كفيمو لطرؽ إنشاء الدعاء 

 عمى حسب الكقائع.

كاجيتني  ةكمصادر بحمد اهلل، لـ أتعرض ألم مشكلكفرة المكضكع، ككثرة الم
 مف خالؿ مسيرتي البحثية، كالحمد هلل.
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 المبحث األول

 مفيوم الدعاء، وحياة سيدنا إبراىيم 

 مفيوم الدعاء لغة، واصطالحًا:المطمب األول: 

، أم ًصٍحتي بو كاٍستىٍدعىٍيتيوي، كدىعىٍكتي اهلل لو كعميو دعكت فالنان : الدعاء لغة
 .(ُ)ديعاءن 

اهي ديعاءن كدىٍعكىلالرٍَّغبىة ًإلىى اهلل كقاؿ في " الميحكـ " : ))  .(ِ)((. دىعى

ابتيمت إليو بالسؤاؿ كرغبت  دعكت اهلل أدعكه دعاءكقاؿ في " المصباح ": ))
 .(ّ)((فيما عنده مف الخير كدعكت زيدا ناديتو كطمبت إقبالو

 : عيرِّؼى بتعاريؼ، فقيؿ:وفي االصطالح

 .(ْ)االضطرار بشرح االفتقار لساف -ُ
 .(ٓ)الفؤاد بنعت المراد طمب  -ِ
 .(ٔ)سؤاؿ العبد ربو عمى كجو االبتياؿ -ّ
 .(ٕ)خضكع مع الطمب عمى داؿه  إنشائي كالـه  -ْ

 :المطمب الثاني: دراسة موجزة لشخصية سيدنا إبراىيم 

بف ناحكر بف ساركغ  -كقيؿ: آزر  – بف تارخ الخميؿ إبراىيـىك نبي اهلل سيدنا  
 .(ٖ)بف أرغك بف فالغ بف عابر بف شالخ بف قيناف بف أرفخشد بف ساـ بف نكح
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ع الكالدة، كأما كالدتو فقد كلد في عيد نمركد بف ككش، لكنيـ اختمفكا في مكض 
، كقيؿ: (ٗ)قيؿ: كلد بالسكس مف أرض األىكاز، كقيؿ: كلد ببابؿ، كقيؿ: بككثىف

 .(ُِ)، كرجح ابف كثير: أٌنو كلد في بابؿ(ُُ)إلى بابؿ ، كلكف أباه نقمو(َُ)افبحرٌ 

 دعوتو:

 كصؿدعا أباه فمـ يجبو، كدعا قكمو ف ، فقدإبراىيـ بدعاء قكمو إلى التكحيد رى مً أي  
 ،عمى سكاد العراؽ عامالن  دبف ككش ممؾ تمؾ البالد، ككاف نمرك  دنمرك عند الأمره 

ـى  دي فرمى نمرك  ، كخرج مف النار بعد كسالمان  في نار عظيمة فكانت النار عميو بردان  إبراىي
، كآمنت بو زكجتو سارة بنت عمو دأياـ، كآمف بو رجاؿ مف قكمو عمى خكؼ مف نمرك 

ثـ  ،ىاجركا إلى حراف مدة -عمى كفره  -باه ثـ أف إبراىيـ كمف آمف معو كأ، ىاراف
فذكر جماؿ سارة لفرعكف، فأحضرىا كسأؿ ، سار إبراىيـ إلى مصر كصاحبيا فرعكف

اهلل يديو  سى بى فيـ فرعكف بيا فأيٍ  ،- يعني في اإلسالـ -إبراىيـ عنيا، فقاؿ: ىذه أختي 
كقاؿ: ال ينبغي  ،ةكرجميو، فمما تخمى عنيا أطمؽ، ثـ ىـ بيا فجرل لو ذلؾ، فأطمؽ سار 

 .(ُّ)ليذه أف تخدـ نفسيا فكىبيا ىاجر جارية، فجاءت بيا إلى إبراىيـ

 :-عمييا السالم–قصتو مع ىاجر 

كانت ىاجر ذات ىيئة فكىبتيا سارة إلبراىيـ، كقالت: خذىا لعؿ اهلل يرزقؾ  
منيا كلدا، ككانت سارة قد منعت الكلد حتى أسنت، فكقع إبراىيـ عمى ىاجر فكلدت 

فمما كلد إسماعيؿ حزنت سارة حزنا شديدا، فكىبيا اهلل إسحاؽ، كعمرىا ، إسماعيؿ
سحاؽ اختصما، ، سبعكف سنة، فعمر إبراىيـ مئة كعشركف سنة فمما كبر إسماعيؿ، كا 

فغضبت سارة عمى ىاجر فأخرجتيا، ثـ أعادتيا، فغارت منيا فأخرجتيا، كحمفت 
 تشينيا، ثـ خفضتيا، فمف ثـ خفض لتقطعف منيا بضعة، فتركت أنفيا كأذنيا لئال
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نما أخرجتيا سارة غيرة منيا، كىك الصحيح. ، النساء كقيؿ: كاف إسماعيؿ صغيرا، كا 
كقالت سارة: ال تساكنني في بمد. فأكحى اهلل إلى إبراىيـ أف تأتي بمكة، كليس بيا يكمئذ 

، فمما مضى  نبت، فجاء إبراىيـ بإسماعيؿ كأمو ىاجر فكضعيما بمكة بمكضع زمـز
نادتو ىاجر: يا إبراىيـ، مف أمرؾ أف تتركنا بأرض ليس فييا زرع، كال ضرع، كال ماء، 

فمما ظمئ إسماعيؿ جعؿ ، كال زاد، كال أنيس؟ قاؿ: ربي أمرني. قالت: فإنو لف يضيعنا
يدحض األرض برجمو، فانطمقت ىاجر حتى صعدت الصفا لتنظر ىؿ ترل شيئا فمـ 

م فسعت حتى أتت المركة، فاستشرفت ىؿ ترل شيئا فمـ تر شيئا، فانحدرت إلى الكاد
تر شيئا، ففعمت ذلؾ سبع مرات، فذلؾ أصؿ السعي، ثـ جاءت إلى إسماعيؿ كىك 
، فجعمت تفحص األرض بيدىا عف  يدحض األرض بقدميو كقد نبعت العيف، كىي زمـز

 .(ُْ)الماء، ككمما اجتمع أخذتو كجعمتو في سقائيا

 ناء الكعبة:قصتو مع ابنو الذبيح، وب

ماتت أمو ىاجر بمكة كقدـ إليو أبكه إبراىيـ، كبنيا الكعبة كىي بيت اهلل الحراـ،  
ثـ أمر اهلل إبراىيـ أف يذبح كلده كقد اختمؼ في الذبح، ىؿ ىك إسحاؽ. أـ إسماعيؿ 

كمف زعـ أف الذبيح إسحاؽ يقكؿ: كاف مكضع الذبح بالشاـ عمى ، كفداه اهلل بكبش
كمف يقكؿ إنو إسماعيؿ يقكؿ إف ذلؾ كاف  -كىي بيت المقدس  -ميميف مف إيمياء 

بمكة، كقد اختمؼ في األمكر التي ابتمى اهلل إبراىيـ بيا، فقيؿ: ىي ىجرتو عف كطنو، 
كفي أياـ إبراىيـ تكفيت زكجتو سارة بعد كفاة ، كالختاف، كذابح ابنو، كقيؿ غير ذلؾ

ارة امرأة مف الكنعانييف، ككلدت كتزكج إبراىيـ بعد مكت س -ىاجر كفي ذلؾ خالؼ 
سحاؽ، كستة مف  مف إبراىيـ ستة نفر فكاف جممة أكالد إبراىيـ ثمانية إسماعيؿ كا 

 .(ُٓ)الكنعانية عمى خالؼ في ذلؾ

 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  573 

 المبحث الثاني

 وذريتو الدعاء المتعمق بإبراىيم 

 : المطمب األول: الدعاء المتعمق بإبراىيم 

لنفسو  ذكر اهللي سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ بعض أدعيةى سيدنا إبراىيـ  
 ، فقاؿ تعالى:

 جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن ٱُّٱػػػػ ُ  

 . (16)   َّ حن  جن يم ىم مم خم حم

ثناءه عمى اهلل تعالى  عف إبراىيـ  تعالى ا حكىلمٌ مناسبة ىذه اآلية لما قبميا: أنَّو 
كذلؾ تنبيو عمى أف تقديـ الثناء عمى الدعاء مف  ،ذكر بعد ذلؾ دعاءه كمسألتو

 .(ُٕ)الميمات

 .(ُٖ) َّ   جه هن من خن حن جن ٱُّٱقكلو تعالى:

 :فيو أقكاؿ

 .(ُٗ)أحدىا: النبكَّة، قالو أبك صالح، عف ابف عباس
 .(َِ)كالثاني: المٌُّب، قالو عكرمة

 .(ُِ)قالو مقاتؿ كالثالث: الفيـ كالعمـ،

 .(ِِ)معرفة بؾ كبحدكدؾ كأحكامؾ، قالو ابف عباسكالرابع: 

 .(ِّ)، قالو الكمبينبكة رسالة إلى الخمؽكالخامس: 
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مع األنبياء أم: . (ِْ) َّ  مه جه هن من خن حن جن ُّٱ كقكلو تعالى:

 كيحتمؿ كجييف:  ،كالمؤمنيف

 أحدىما: بالصالحيف مف أصفيائؾ في الدنيا. 

 .(ِٓ)الصالحيف في اآلخرة كمجاكرتيـ في الجنةالثاني: بجزاء 

 كثناء حسنان  جميالن  ذكران  :أم.  (ِٔ) َّ  حن  جن يم ىم مم ٱُّٱكقكلو تعالى:

في األمـ التي تجيء بعدم، فأعطاه اهلل سبحانو كتعالى ذلؾ، فكٌؿ أىؿ  عامان  كقبكالن 
ألف القكؿ ؛ ككضع المساف مكضع القكؿ عمى االستعارة، األدياف يتكٌلكنو كيبنكف عميو

 .(ِٕ)يكنى بيا، كالعرب تسٌمي المغة لسانا

ممف يدخمكف  يكاجعمن :أم (28)،   َّ خن حن  جن يم ىم مم ٱُّٱ     كقكلو تعالى:

 .(29)كؿ إليو أمره مف شئكف الدنياؤ الجنة كيتمتعكف بنعيميا كما يتمتع المالؾ بما يممكو ميراثا كي

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱــ1

 .(َّ)َّمئ

 زاءاإلخ ككأف يبعثكف، يكـ تعذبني ال: أم َّٱوٍلا تَخّزُنُي يٍوّمٍ يَبّعٍثَونٍُّ
 منو كاف أف خاؼ لما عميو؛ الستر ييتؾ أال فسألو صاحبو، عمى الستر ييتؾ الذم العذاب ىك
 كمما بؿ الخكؼ، أصحابيا عف ترفع ال العصمة إذ ذلؾ؛ ربو فسأؿ عميو، الستر ييتؾ ما

 .(31)أشد الخكؼ كاف العصمة عظمت
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 :بقكلو كالمراد. أحدا بنكف كال ماؿ ينفع ال يكـ , أم: (ِّ)  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱػػِ

 ذكر جرل ألنو البنيف؛ ذكر: كقيؿ ينفع؟ متى فغيره ينفع لـ إذا االبف ألف األعكاف، البنون:
 .(ّّ)إبراىيـ ينفعو لـ أم: إبراىيـ، كالد

 . (ّْ)   َّ من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱػػػّ

مف دعاء إبراىيـ. قاؿ ابف عباس: ال تسمط  لا تجعلنا فتنة للذين كفروا: تعالى قكلو
عمينا أعداءنا فيظنكا أنيـ عمى الحؽ، كقاؿ مجاىد: ال تعذبنا بأيدييـ كال بعذاب مف عندؾ 

فيقكلكا لك كاف ىؤالء عمى الحؽ لما أصابيـ ذلؾ، كقيؿ: ال تبسط عمييـ الرزؽ دكننا، فإف ذلؾ 
نة ليـ، كقيؿ: قكلو ال تجعمنا فتنة، أم عذابا أم سببا يعذب بو الكفرة، كعمى ىذا ليست اآلية فت

 .(ّٓ)مف قكؿ إبراىيـ

 
 المطمب الثاني: الدعاء المتعمق بأبيو:

ىك ديعاءىه ألبيو المشرؾ،  -عز كجؿ–رٌبو  مف جممة ما دعا بو إبراىيـ  
 ككاف ذلؾ في آيتيف ىما:

  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱػػػ قكلو تعالى: ُ

     .(ّٔ)َّ مق 
استغفرى ألبكيو كىما حٌياف، طمعان في أف ييٍيدىيا  قاؿ ابف الجكزم في ىذه اآلية: أنَّو 

 .(ّٕ)كقيؿ: أراد بكالديو: آدـ، كحكاء ،ًإلى اإًلسالـ



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  576 

قرأكا ىذه اآلية  (ّٗ)، كالزىرم(ّٖ)، كالنخعيبف كعب ابف مسعكد، كأيبيٌ كقالكا أيضان: أفَّ 
لىدىمَّ ( ، فعمى ىذه القراءة المراد بالمغفرة ىنا ىما كلديو: إسماعيؿ،  بمفظ: ) كًلكى

سحاؽ، كالدليؿ عمى أنيما الميراداف أنو ذكرىما قبؿ ذلؾ كا 
(َْ). 

 استغفاره ألبيو في عذره ذكر اهلل ألف مسممة؛ أمو تككف أف يبعد كال: (ُْ)القشيرم كقاؿ
 .(ِْ)أباه يعني: كًلكاًلًدم( لي اغفر جبير،)رب بف سعيد قراءة ىذا كعمى أمو، دكف

 قكالف: في تفسيرىا  رب اغفر لي ولوالديكقكلو تعالى: 

األكؿ: يقكـ أم يثبت كىك مستعار مف قياـ القائـ عمى الرجؿ، كالدليؿ عميو قكليـ: 
 ضكؤىاكثبت  ،أشرقت :ترجمت الشمس، أم :قامت الحرب عمى ساقيا، كنظيره قكلو

 كأنيا قامت عمى رجؿ. 

 زن رن ٱُّٱأىمو عمى سبيؿ المجاز مثؿ قكلو: الثاني: أف يسند إلى الحساب قياـ

 .(ْْ)أىميا :أم، (ّْ)    َّ ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من

  . (ْٓ)   َّ ىه مه جه ين ىن من ُّٱ كقكلو تعالى: ػػػػ2

كاألخركية أنو لما فرغ مف طمب السعادات الدنيكية قاؿ الرازم: أفَّ كجو مناسبتيا:    

، كطمب المغفرة (ْٔ)واغفر لابي فقاؿ:  ،لنفسو طمبيا ألشد الناس التصاقا بو كىك أبكه
 لو فييا كجكه:

يرجع ، كطمب المشركط متضمف لطمب الشرط ،أف المغفرة مشركطة باإلسالـاألكؿ: 
  .حاصمو إلى أنو دعاء ألبيو باإلسالـ



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  577 

 مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱأف أباه كعده اإلسالـ كما قاؿ تعالى:الثاني:

 ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب

 ،كال يمتنع الدعاء لمكافر عمى ىذا الشرط ،فدعا لو ليذا الشرط، (ْٕ)  َّ   ىق يف

 ّ وٍمٍا كٍانٍ اسّتُغّفٍارَ إُبّرٍاهُيمٍ لُأٍبُيهُ إُلٍِا عٍن

كىذا ضعيؼ ألف الدعاء بيذا الشرط ، (ْٖ)مٍوّعُدٍةٌ وٍعٍدٍهٍا إُيٍِاهَ 
 .لما منعو اهلل عنو فمك كاف دعاؤه مشركطان  ،جائز لمكافر

ظاىرا تقية كخكفا، فدعا لو  دالثالث: أف أباه قاؿ لو إنو عمى دينو باطنا كعمى ديف نمرك 
العتقاده أف األمر كذلؾ فمما تبيف لو خالؼ ذلؾ تبرأ منو، لذلؾ قاؿ في دعائو: 

عتقاده فيو فمكال اوٍاغّفُرّ لُأٍبُي إُنٍِهَ كٍانٍ مُنٍ الضٍِالُِينٍ 
 .(ْٗ)أنو في الحاؿ ليس بضاؿ لما قاؿ ذلؾ

 المطمب الثالث: الدعاء المتعمق بأوالده، وذريتو:

الدعاء ألكالده، كذريتو، فقد جاء في القرآف ما  ذكر سيدنا إبراىيـ الخميؿ  
بيـ، كدعاءه ليـ ، فكاف مف الدعاء ما ىك خاص ألكالده  يدؿ عمى اىتمامو 

 ُّٱأما ما كاف خاصان ، فقكلو تعالى:المباشريف، ككاف منو ما ىك عاـ لجميع ذريتو، ف

 . (َٓ) َّ   حق مف خف حف جف

 إبراىيـ مسألة إلى األرض المقدسة، كىذا ككاف ىذا الدعاء بعد أف ىاجر  
 الصالحيف مف يككف كلدا منؾ لي ىب رب يا: قاؿ: يقكؿ; صالحا كلدا يرزقو أف ربو

 .(ُٓ)يفسدكف كال األرض، في كيصمحكف يعصكنؾ، كال يطيعكنؾ، الذيف
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أف ىذا الدعاء اشتمؿ عمى ثالثة أشياء: عمى أف الكلد غالـ ذكر، كأنو كاعمـ   
يبمغ الحمـ، كأنو يككف حميما، كأم حمـ يككف أعظـ مف كلد حيف عرض عميو أبكه الذبح 

ٱ  :قاؿ

 جههن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٱُّٱ

ثـ استسمـ   (ِٓ)   َّ مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي ٰهجي  مه

 .(ّٓ)لذلؾ

ًمعىٍت في اآليات التالية: كأما ما كاف عامان لذريتو    ، فقد جي

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱػػػػ قكلو تعالى: ُ

 . (54)  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ

قبؿ الشركع في تفسير ىذه اآلية البدَّ لنا مف معرفة معنى الذرية في المغة، فقد قاؿ أىؿ 
مىقىييـٍ المغة: الذرية: مأخكذة مف الفعؿ  ـٍ ذٍرءان : خى يَّةي،  ،ذرأ اهلل الخمؽ يذرؤيىي كمنو: الذيرِّ

 .(ٓٓ)كىي نىٍسؿي الثَّقىمىٍيًف، إال أفَّ العرب تركت ىمزىا، كالجمع: الذَّراًرمٌ 

المنقاداف إلى اهلل تعالى إذ  :لؾ يفً مى سمً المراد بمي  واجعلنا مسلمين لك:فقكلو تعالى: 
كأف ال يشرؾ  ،اإلسالـ االنقياد، كلما كاف االنقياد لمخالؽ بحؽ يشمؿ اإليماف بكجكده

كمعرفة صفاتو التي دؿ عمييا فعمو كانت حقيقة اإلسالـ مالزمة  ،في عبادتو غيره
 .(ٔٓ)لحقيقة اإليماف كالتكحيد

 ) كىاجر. أك أف التثنية مف مراتب  (ٕٓ)عمى أف المراد أنفسيماكقرأ بعضيـ : )ميسًمًمٍيفى
 .(ٖٓ)الجمع
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المسمـ ىك الذم استسمـ ألمر اهلل كخضع لو , أَمٍِةً مَسّلُمٍةً كقكلو تعالى: 
 .(ٗٓ)في الديف القابؿ ألكامر اهلل سران كجيران  كىك

مَّد ك  ؛ كذلؾ: أنو لـ يكف مف أىكالد ًإسماعيؿ  يحتمؿ: أف األيمةى المسممة ىي أيمةي ميحى
مَّد  ، كأيمة مسممة، خالصة رسكؿ سكل ميحى ، فسأال: أف يجعؿ مف ذريتيما رسكالن

 .(َٔ)لو

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ٱُّٱٱػػػِ

  .(61)    َّ  ىت نت مت زت رتيب  ىب

-كىـ العرب مف كلد إسماعيؿ بف إبراىيـ ،أك الذرية ،كابعث في األمة المسممة :يعني

ليدعكىـ إلى  :يعنيوٍابّعٍثّ فُيهُمّ رٍسَولًا كقكلو:  ،-عمييما السالـ
ذا كاف الرسكؿ منيـ يعرفكف نسبو كمنشأه كاف  ،كمكلده ،اإلسالـ كيكمؿ الديف كالشرع، كا 

عمى أف المراد  :كيككف ىك أشفؽ عمييـ مف غيره، كأجمع المفسركف ،أقرب لقبكؿ قكلو

 ألف إبراىيـ ؛ محمد سيدنا ىك  وٍابّعٍثّ فُيهُمّ رٍسَولًا :بقكلو
فدؿ عمى ، محمد سيدنا كلـ يبعث مف ذريتو بمكة غير  ،إنما دعا لذريتو كىك بمكة

أف المراد بو محمد 
أبي إبراىيـ، كبشارة أنا دعكة : ))؛ فمذلؾ قاؿ النبي (ِٔ)

 .(ّٔ)...((عيسى

ما تكمؿ بو نفكسيـ مف  ،كيبمغيـ ما تكحي إليو مف دالئؿ التكحيد كالنبكة ،يقرأ عمييـ 
ـي الذم ال يقير كال يغمب عمى ما يريد  ،عف الشرؾ كالمعاصي ،المعارؼ كاألحكاـ ًكي  اٍلحى

 .(ْٔ)المحكـ لو
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ٱػػػّ  يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱ

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

 (65)  َّ  نن من زن

أف تأتي بمكة، أف اهلل أكحى إليو  تقدـ في المبحث األكؿ مف قصة سيدنا إبراىيـ 
كليس بيا يكمئذ نبت، فجاء إبراىيـ بإسماعيؿ كأمو ىاجر فكضعيما بمكة بمكضع 

، فمما مضى نادتو ىاجر: يا إبراىيـ، مف  أمرؾ أف تتركنا بأرض ليس فييا زرع، زمـز
إذف ال يضيعنا، ثـ قالت:  كال ضرع، كال ماء، كال زاد، كال أنيس؟ قاؿ: ربي أمرني.

رجعت فانطمؽ إبراىيـ حتى إذا كاف عند الثنية حيث ال يركنو استقبؿ بكجو البيت، ثـ 
ء حتى كجعمت أـ إسماعيؿ ترضع إسماعيؿ كتشرب مف ذلؾ الما، دعا بيؤالء الدعكات

إذا نفد ما في السقاء عطشت كعطش ابنيا، كجعمت تنظر إليو يتمكل، كانطمقت كراىية 
ثـ استقبمت ، فقامت عميو ،فكجدت الصفا أقرب جبؿ في األرض يمييا ،أف تنظر إليو

الكادم تنظر ىؿ ترل أحدا، فمـ تر أحدا فيبطت مف الصفا حتى إذا بمغت بطف الكادم 
عي اإلنساف المجيكد حتى جاكزت الكادم، ثـ أتت رفعت طرؼ درعيا، ثـ سعت س

ففعمت ذلؾ سبع مرات، فمما  ،فمـ تر أحدا ،المركة فقامت عمييا كنظرت ىؿ ترل أحدا
 ،فسمعتو أيضا تٍ عى مَّ سى فقالت: صو تريد نفسيا، ثـ تى  أشرفت عمى المركة سمعت صكتان 

زمـز فبحث فقالت: قد أسمعت إف كاف عندؾ غكاث، فإذا ىي بالممؾ عند مكضع 
كتقكؿ بيدىا ىكذا، أك جعمت  ،أك قاؿ بجناحو حتى ظير الماء، فجعمت تخكضو ،بعقبو

 .(ٔٔ)تغرؼ مف الماء في سقائيا كىك يفكر بعد ما تغرؼ

ّ كأما تفسير اآلية، فقكلو تعالى:  رٍبٍِنٍا إُنُِي أٍسّكٍنّتَ مُن

فحذؼ المفعكؿ كىـ إسماعيؿ  ،أك ذرية مف ذريتي ،بعض ذريتي :أمذَرُِيٍِتُي 
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 ،كادم مكة :يعني بواد غير ذي زرع: ،إسكانو متضمف إلسكانيـ فإفَّ  ،كمف كلد منو

فٍاجّعٍلّ أٍفّئُدٍةً مُنٍ النٍِاسُ تٍهّوُي  ،فإنيا حجرية ال تنبت

الذم حرمت التعرض لو كالتياكف بو، أك لـ يزؿ معظمان ممنعان ييابو إُلٍيّهُمّ 
كلك  ,أعتؽ منو :أم ،كلذلؾ سمي عتيقان  ؛منو الطكفاف فمـ يستكؿ عميوالجبابرة، أك منع 

ما  و، أك ما سيؤكؿ إليو ,فمعمو قاؿ ذلؾ باعتبار ما كاف ,دعا بيذا الدعاء أكؿ ما قدـ
، أسكنتيـ بيذا الكادم البمقع مف كؿ مرتفؽ كمرتزؽ إال إلقامة الصالة عند بيتؾ المحـر

بأنيا المقصكدة بالذات مف إسكانيـ ثمة، كالمقصكد  لإلشعاركتكرير النداء كتكسيطو 

ُ  .(ٕٔ)مف الدعاء تكفيقيـ ليا فٍاجّعٍلّ أٍفّئُدٍةً مُنٍ النٍِاس

قاؿ ابف تٍهّوُي إُلٍيّهُمّ وٍارّزَقّهَمّ مُنٍ الثٍِمٍرٍاتُ 
 ،كالركـ ،" الزدحـ عميو فارس أفئدة الناس عباس، كمجاىد، كسعيد بف جبير: لك قاؿ: "

ُ كالناس كميـ، كلكف قاؿ: ، كالنصارل ،كالييكد أٍفّئُدٍةً مُنٍ النٍِاس

ليـ  أم: ليككف ذلؾ عكنان تٍهّوُي إُلٍيّهُمّ كقكلو: ، فاختص بو المسممكف
كقد استجاب اهلل  ،فاجعؿ ليـ ثمارا يأكمكنيا ،عمى طاعتؾ ككما أنو كاد غير ذم زرع

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱٱذلؾ، كما قاؿ:

 .(ٖٔ)   َّ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

في البمد الحراـ مكة شجرة كبركتو: أنو ليس  ،كرحمتو ،ككرمو ،كىذا مف لطفو تعالى 
عميو الصالة - كىي تجبى إلييا ثمرات ما حكليا، استجابة لخميمو إبراىيـ مثمرة،
 .(ٗٔ)-كالسالـ
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 المبحث الثالث

 الدعاء المتعمق بالتكميف

 األحكام:المطمب األول: الدعاء ببيان 

ربَّوي ىك دعاء بياف أحكاـ المناسؾ،  كمف جممة ما دعا بو إبراىيـ الخميؿ  

 جي يه  ىه مه جه ٱُّٱ:  فقاؿ تعالى عمى لساف سيدنا إبراىيـ 

 . (َٕ)  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 كمصدران  السيف ككسرىا يككف زمانان  بفتحالمناسؾي في المغة: جمعي مىنسىؾ:  
 :كمناسؾ الحج، كىي الذبيحة كزنا كمعنى ،كيككف اسـ المكاف الذم تذبح فيو النسيكة

 .(ُٕ)مكاضع العبادات :كقيؿ ،عباداتو

اختمؼ العمماء في المراد بالمناسؾ ىنا، فقيؿ: مناسؾ الحج كمعالمو، قالو قتادة 
 كالسدم. 

كقيؿ: جميع  كقاؿ مجاىد كعطاء كابف جريج: المناسؾ المذابح، أم مكاضع الذبح.
 .(ِٕ)المتعبدات

فأجاب اهلل دعاءىما كبعث جبريؿ فأراىما المناسؾ في يكـ عرفة فمما بمغ عرفات   
 .(ّٕ)قاؿ: عرفت يا إبراىيـ. قاؿ إبراىيـ: نعـ فسمي ذلؾ الكقت عرفة كالمكضع عرفات

اؼ، قاؿ أبك مجمز: لما فرغ إبراىيـ مف البيت أتاه جبريؿ، فأراه الطك قاؿ ابف الجكزم: )
ثـ أتى بو جمرة العقبة، فعرض لو الشيطاف، فأخذ جبريؿ سبع حصيات، كأعطى 

ككبر، فرميا ككبرا مع كؿ رمية حتى غاب الشيطاف. ثـ أتى  إبراىيـ سبعان، كقاؿ لو: اـر
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بو الجمرة الكسطى، فعرض ليما الشيطاف، فأخذ جبريؿ سبع حصيات، كأعطى إبراىيـ 
فرميا ككبرا مع كؿ رمية حتى غاب الشيطاف. ثـ سبع حصيات، فقاؿ لو: اـر ككبر، 

أتى بو الجمرة القصكل، فعرض ليما الشيطاف، فأخذ جبريؿ سبع حصيات، كأعطى 
إبراىيـ سبع حصيات. فقاؿ لو: اـر ككبر، فرميا ككبرا مع كؿ رمية حتى غاب 

ؿ: الشيطاف، ثـ أتى بو منى، فقاؿ: ىاىنا يحمؽ الناس رؤكسيـ، ثـ أتى بو جمعان، فقا
ىاىنا يجمع الناس، ثـ أتى بو عرفة، فقاؿ: أعرفت؟ قاؿ: نعـ. قاؿ: فمف ثـ سميت 

 .(ْٕ) (عرفات

 المطمب الثاني: الدعاء بالمداومة عمى العبادة:

أف ال خير في عبادة لـ يداـك عمييا صاحبيا، فبعد  ييعممنا سيدنا إبراىيـ  
أف دعا لنفسو، كألبيو، كلذريتو، دعا ربَّو أف يجعمو مقيـ الصالة ىك كذريتو مع المداكمة 

 جض مص خص حص ٱُّٱ، فقاؿ:-سبحانو كتعالى–عمييا؛ ليفكزكا بعبادة البارم 

مف الثابتيف عمى اإلسالـ كالتزاـ ، أم: (ٕٓ) َّ  جع  مظ حط مضخض حض
 .(ٕٔ)أحكامو

فيك مجاز مف  ،ليا معدالن قاؿ المفسركف : معنى إقامة الصالة ىك أف يككف  
أف يككف  :أقمت العكد إذا قكمتو، كأراد بيذا الدعاء الديمكمة عمى ذلؾ، كجكز بعضيـ

عمييا، كبعض عظماء العمماء أخذ األمريف في تفسير ذلؾ عمى أف  المعنى مكاظبان 
كالعدكؿ عف الفعؿ كما أف األكؿ مأخكذ مف ، صيغة االسـ الثاني قيد لألكؿ مأخكذ مف

مكضكعو عمى ما قيؿ، فال يمـز استعماؿ المفظ في معنييف مجازييف، كتكحيد ضمير 

 وي لإلشعار بأنَّ  ؛ومن ذريتيحيث قاؿ:  لذريتو أيضان  المتكمـ مع شمكؿ دعكتو 
لمتبعيض،  (كمف) ،ذكرىـ بطريؽ االستطراد وفإنَّ  ،كذريتو أتباع لو ،المقتدل في ذلؾ
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كمف ذريتي مقيـ  :األكؿ أم (اجعؿ)عمى مفعكؿ  :كالعطؼ كما قاؿ أبك البقاء
 .(ٕٕ)الصالة

 المطمب الثالث: طمب قبول العمل، والدعاء:

مف ربو بعد العمؿ أف يتقبؿ منو ىذا العمؿ؛  طمب سيدنا إبراىيـ الخميؿ  

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱلما عمـ مف أفَّ ال خير في عمؿ لـ يقبؿ، فقاؿ :

 .(ٖٕ)  َّ ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم

َ قاؿ المفسركف في تفسير ىذه اآلية:   وٍإُذّ يٍرّفٍعَ إُبّرٍاهُيم

أم: األسس كالجدر الّقٍوٍاعُدٍ مُنٍ الّبٍيّتُ وٍإُسّمٍاعُيلَ 
بَّنىا تىقىبٍَّؿ ًمنَّا ، إذ كاف يرفع :حكاية حاؿ ماضية كأنو قاؿ عطؼ عمى إبراىيـ يقكالف رى

 .(ٕٗ)بالفعؿ فتعمـ بنياتنا انك انت السميع العليمبناءنا لمقكؿ فتسمع دعاءنا 

سماعيؿ كانا يقكالف في دعائيما كىما يرفعاف قكاعد البيت:  إفَّ  رٍبٍِنٍا إبراىيـ كا 

ربنا  :أمإُنٍِكٍ أٍنتٍ السٍِمُيعَ الّعٍلُيمَ  ۖ   تٍقٍبٍِلّ مُنٍِا
إلى أف كؿ  :كفي اآلية إشارة، أنت السميع لدعائنا، العميـ بنياتنا في جميع أعمالنا

فعميو أف  -مأمكر بعبادة إذا فرغ منيا كأٌداىا كما أمر كبذؿ أقصى الكسع في ذلؾ
يتضٌرع إلى اهلل كيبتيؿ، ليتقبؿ منو ما عمؿ كال يرده خائبا كال يضيع سعيو سدل، كما 

 .(َٖ)أف يجـز بأف عبادتو متقٌبمة، كلكال ذلؾ لما كاف ليذا التضرع فائدة يأنو ال ينبغ

 حض جض مص خص حص ٱُّٱ ه بأف يتقبؿ اهلل منو الدعاء، فقاؿ:كأما دعاءٌ 

  .(ُٖ)َّ جع  مظ حط مضخض
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دعاءه بفضمو  ؿى بً أف يتقبؿ دعاءه فاستجاب اهلل إلبراىيـ كقى  وي ربَّ  سأؿ إبراىيـ 
 .(ِٖ)وكمنِّ 

 خض حض جض مص خص ٱُّٱ:تعالى قكلو بدليؿ عبادتي؛ يريد: عباس ابف كقاؿ

 .(ّٖ) َّ  حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض

 الرابعالمبحث 

 الدعاء المتعمق بالبيت الحرام

 المطمب األول: طمب األمان لمبيت الحرام:

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱٱقاؿ تعالى: 

يعني: اجعؿ ىذا المكاف بمدان آمنان، كأمِّ بمد آمف ال تيقاـ ، (ْٖ) َّ ٍّ ٌّ ٰى
مات الحياة، فأٌم بمد ال تيبنى حتى  مف الكافر إال إذا إال في مكاف ييؤىمِّنكف فيو كؿ ميقكِّ

كاف آمنان فييا، فالطمب األكؿ أٍف يتحكؿ ىذا المكاف الخالي إلى بمد آمف، كما يأمف كؿ 

ذٍا ۖ  رٍبُِ اجّعٍلّ هٍثـ يدعك مرة أخرل ، بمد حيف ينشأ، كىذا أمف عاـ

بعد أف أصبحٍت مكة بمدان آمنان يطمب ليا مزيدان مف األمف، كىذا الّبٍلٍدٍ آمُنًا 
جعميا بمدان حرامان، يأمف فييا اإلنساف كالحيكاف كالنبات، بؿ  أمف خاص، حيث

 .(ٖٓ)كالجماد

  مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱٱٱكقد استجاب اهلل لو فقاؿ تعالى:

اآلية، كقاؿ  (ٖٔ) َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت

 .(ٕٖ) َّ ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱتعالى:
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كتركيع اآلمنيف، أيف ىذا األمف، كقد حدث في الحـر االعتداء كالقتؿ قاؿ قائؿ:  
، كقتمكا الناس فيو، كأخذكا الحجر، كفي  كما حدث في أياـ القرامطة لما دخمكا الحـر

 ؟العصر الحديث نعرؼ حكاية جييماف، كما حدث فييا مف قىٍتؿ في الحـر

 مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٱُّٱىذه اآلية:

جممة  (ٖٖ) َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب

. كىذه ليست قضية  خبرية غرضيا األمر كالحٌث، كأنو تعالى قاؿ: أمِّنكا مف دخؿ الحـر
ككنية، إنما قضية شرعية، كفٍرؽ بيف القضيتيف: الككنية ال بيدَّ أف تحدث، أما الشرعية 
فأمر ينفذه البعض، كيخرج عميو البعض، فمىٍف أطاع األمر الشرعي هلل كأراد أٍف يجعؿ 

، كمىٍف أراد أٍف يكذِّب ربو يييج الناس كيركعيـ فيوأمر اهلل صادقان ييؤمِّف أىؿ الحـر
(ٖٗ). 

 

 المطمب الثاني: طمب الرزق ألىمو:

 هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱقاؿ تعالى:  

 مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن حن جن مم خم حم جم

  .(َٗ) َّ هب مب هئمئ هي

ألنو أسكف فيو ذريتو، كىك غير ذم زرع  ؛: إنما سأؿ ربو ذلؾالمفسركف قاؿ 
، فسألو أف يؤمنيـ مما حذر كال ضرع، فاستعاذ ربو مف أف ييمكيـ بيا جكعا كعطشان 

 .(ُٗ)عمييـ منو

ليجمع ألىمو األمف كالخصب, فيككنكا في رغد  وارزق اهله من الثمرات 
, أف يجعمو  فيو كجياف: أحدىما: أف ىذا مف قكؿ إبراىيـ متصالن بسؤالو ، كمف العيش
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بمدان آمنان , كأف يرزؽ أىمو الذيف آمنكا بو مف الثمرات, ألف اهلل تعالى قد أعممو 

 جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني ميُّٱبقكلو:

أف فييـ ظالمان ىك بالعقاب أحؽ مف  (ِٗ) َّ  جح مج حج  مث هت متخت حت

كاف  الثكاب , فمـ يسأؿ أىؿ المعاصي سؤاؿ أىؿ الطاعات. كالكجو الثاني: أنو سؤالو
 .(ّٗ)عامان مرسالن , كأف اهلل تعالى خص اإلجابة لمف آمف منيـ باهلل كاليكـ اآلخر

 الخاتمة
 تمخص عممي في ىذا البحث عف أىـ النتائج التالية: 
 .إبراز حقيقة الدعاء، كمعرفة معناه، مف خالؿ كتب المغة كاالصطالح 
 كخصكصان سيدنا إبراىيـ  -عمييـ السالـ– أىمية الدعاء الكارد عف األنبياء

 .الخميؿ 
  مف خالؿ البحث عممنا أف اهلل سبحانو كتعالى يستجيب لعباده الصالحيف ما لـ

 يستجبو لغيرىـ؛ لكقكعو مف قمكب ضارعة متصمة باهلل سبحانو كتعالى.
  مف خالؿ البحث عممنا أفَّ اهلل سبحانو كتعالى نيى عف الدعاء لممشركيف كلك

ف كاف ىذا الدعاء مف خميؿ الرحمف. كانكا  أكلي قربى، كا 
  إفَّ اهلل سبحانو كتعالى جعؿ البيت الحراـ مكانان آمنان، كرزؽ أىمو مف الثمرات

 .مع ككنيـ في كادو غير زرع استجابةن لخميمو إبراىيـ 
  عمى المؤمف أف يتأسى بإبراىيـ  قامة في دعائو المداكمة عمى العبادة كا 

  يخيصَّ بدعائو نفسو فقط، بؿ ليدعكا لو كلذريتو كلممسمميف.الصالة، كأف ال

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كأفضؿ الصالة، كأتـ التسميـ عمى النبي 
 العربي الياشميِّ الكريـ، كعمى آلو كأصحابو كمف اىتدل بيدييـ إلى يكـ الديف.

 تم بحمد اهلل



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  588 

References  

                                                           

نصر إسماعيؿ بف حماد ، ألبػي حاح العربيةػاح تاج المغة كصػالصحينػظر:  (ُ) 
 –العمـ لممالييف  ،فكر عطارػ: أحمد عبد الغتحػقيؽ، ىػ(ّّٗ تالجكىرم الفارابي )

 .ِّّٕ/ٔ، مادة )دعا(، ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ،ْ، طبػيركت
الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ، ألبي حيط األعظـػحكـ كالمػالم(ِ) 
ىػ ُُِْ ،ُ، طبػيركت –ية ػتب العممػالك ،د ىنداكمػ: عبد الحمي( ، تحػقيؽىػْٖٓ)ت
 .ِّٓ/ِ، مادة )د ع ك(، ـَََِ -

كمي ثـ فػيحمد بف محمد بف عمي ال، ألغريب الشرح الكبير فػيالمصباح المنير (ّ) 
، مادة )د ع ك(، بػيركت –المكتبة العممية ، ىػ(َٕٕنحك  تالعباس )ي الحمكم، أب

ُ/ُْٗ. 
زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج ، لالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼينػظر: (ْ) 
عالـ  ،ىػ(َُُّ تالعابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ف بف عمي بف زيف فػيالعار 

 .ُٔٔ، صـَُٗٗ-ىػَُُْ، ُ، طالقاىرة-عبد الخالؽ ثركت ّٖالكتب 
 ينػظر: المصدر نفسو.(ٓ) 
دمشؽ  ،الفكر ، الدكتكر سعدم أبك حبيب، القامكس الفقيي لغة كاصطالحاينػظر: (ٔ) 
 .ُُّ، صـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ ،ِ، طسكرية –

الكتب العممية  ، محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي، لالتعريفات الفقييةر: ينػظ(ٕ) 
 .ٓٗ، صـََِّ -ىػ ُِْْ، ُ، ط
الفرج عبد الرحمف بف  يجماؿ الديف أب، لتاريخ األمـ كالممكؾ فػيالمنتظـ ينػظر: (ٖ) 

: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد ، تحػقيؽىػ(ٕٗٓ تعمي بف محمد الجكزم )
 .ِٖٓ/ُ، ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ُ، طبػيركتالكتب العممية،  ، عطاالقادر 
. -ـعميو السال- ينسب إلييا إبراىيـ الخميؿ ،قرية بسكاد العراؽ قديمةككثى: (ٗ) 

  ،ىػ(ِٖٔ تزكريا بف محمد بف محمكد القزكيني )، لآثار البالد كأخبار العبادينػظر: 
 .ْْٗ، صبػيركت –صادر 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  589 

                                                                                                                                                      

 عند تركيا شرؽ جنكب حاليان  تقع النيريف بيف ما بالد فػي قديمة مدينةحٌراف: (َُ) 
 . ينػظر: مكقع كيكيبيديا.الفرات نير ركافد أحد البميخ نير منبع

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف ، ألبي التاريخ فػيالكامؿ ينػظر: (ُُ) 

، ىػ(َّٔ تالجزرم، عز الديف ابف األثير )عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني 
 -ىػ ُُْٕ، ُ، طلبناف – بػيركتالكتاب العربي،  ، : عمر عبد السالـ تدمرمتحػقيؽ
 .ٖٔ/ُ، ـُٕٗٗ
الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  يب، ألتفسير القرآف العظيـينػظر: (ُِ) 

طيبة لمنشر  ، : سامي بف محمد سالمةتحػقيؽ، ىػ(ْٕٕ تالبصرم ثـ الدمشقي )
 .ُُٔ/ُ، ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ِ، طكالتكزيع
عمر بف مظفر بف عمر بف محمد ابف أبي الفكارس، ، لتاريخ ابف الكردمينػظر: (ُّ) 

لبناف  ،الكتب العممية  ،ىػ(ْٕٗ تحفص، زيف الديف ابف الكردم المعرم الكندم ) يأب
 .ُْ/ُ، ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُ، طبػيركت –

 .ّٗ/ُفػي التاريخ، البف األثير،  ينػظر: الكػامؿ(ُْ) 
داء عماد الديف إسماعيؿ بف عمي ػالف، ألبي أخبار البشر فػيالمختصر ينػظر: (ُٓ) 
ماة ػاحب حػمؾ المؤيد، صػكب، المػشاه بف أيػف عمر بف شاىنػمد ابػمكد بف محػبف مح

 .ُْ/ُ، ُ، طالمطبعة الحسينية المصرية ،ىػ(ِّٕ ت)
 .ٖٓ – ّٖالشعراء: (ُٔ) 
سيف ػف بف الحػعبد اهلل محمد بف عمر بف الحس، ألبي مفاتيح الغيبينػظر: (ُٕ) 

إحياء التراث   ،ىػ(َٔٔ تمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ػالتي
 .ُْٓ/ِْ، ىػَُِْ، ّ، طبػيركت –العربي 
  ّٖالشعراء: (ُٖ) 
الفرج عبد الرحمف بف عمي  يجماؿ الديف أب، لعمـ التفسير فػيزاد المسير ينػظر: (ُٗ) 

 –الكتاب العربي  ، : عبد الرزاؽ الميدم، تحػقيؽىػ(ٕٗٓ تبف محمد الجكزم )
 .ُّْ/ّ، ىػُِِْ ،ُ، طبػيركت



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  590 

                                                                                                                                                      

عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف  ، ألبيالجامع ألحكاـ القرآف ينػظر: (َِ) 
 -حمد البردكني: أتحػقيؽ، ىػ(ُٕٔ تفرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )

براىيـ أط  .ُُِ/ُّ، ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِ، طالقاىرة –الكتب المصرية  ،شفػيكا 
 .ُّْ/ّ، البف الجكزم، زاد المسير ينػظر: (ُِ) 
حمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، ، ألالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفينػظر: (ِِ) 

إحياء التراث العربي،  ، عاشكر: اإلماـ أبي محمد بف تحػقيؽ، ىػ(ِْٕ تإسحاؽ ) يأب
 .َُٕ/ٕ، ـ ََِِ -، ىػ ُِِْ، ُ، طلبناف – بػيركت
 .ُُِ/ُّ، لمقرطبػي، جامع ألحكاـ القرآف ػالينػظر: (ِّ) 
 . ّٖالشعراء: (ِْ) 
الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ، ألبي النكت كالعيكفينػظر: (ِٓ) 

: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد تحػقيؽ، ىػ(َْٓ تالبغدادم، الشيير بالماكردم )
 .ُٕٔ/ْ، لبناف – بػيركت ،الكتب العممية ،الرحيـ
 .ٖٓالشعراء: (ِٔ) 
 .َُٕ/ٕ، لمثعمبي، الكشؼ كالبياف ينػظر: (ِٕ) 
 .ٖٓالشعراء: (ِٖ) 
مطبعة ، ىػ(ُُّٕ تحمد بف مصطفى المراغي )، ألتفسير المراغيينػظر: (ِٗ) 

 .ٕٓ/ُٗ، ـُْٔٗ -ىػ ُّٓٔ، ُ، طالحمبي كأكالده بمصر يمصطفى الباب
 .ٖٗ – ٕٖالشعراء: (َّ) 
منصكر الماتريدم  يمحمد بف محمد بف محمكد، أبل ،تفسير الماتريدم ينػظر: (ُّ) 

، ُ، ط، لبنافبػيركت -الكتب العممية  ، : د. مجدم باسمكـ، تحػقيؽىػ(ّّّت)
 .ٓٔ/ٖ، ـََِٓ -ىػ ُِْٔ
 . ٖٖالشعراء: (ِّ) 
 .ُُْ/ُّالجامع ألحكاـ القراف، لمقرطبي، ينػظر: (ّّ) 
 .ٓالممتحنة: (ّْ) 
 .َِٓ/ِٗمفاتيح الغيب، لمرازم،  ينػظر:(ّٓ) 
 .ُْإبراىيـ: (ّٔ) 
 .ُٔٓ/ِينػظر: زاد المسير، البف الجكزم، (ّٕ) 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . . السنة المجلة الدراسات 

 

 
  591 

                                                                                                                                                      

مف  ،إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد، أبكعمراف النخعي، مف مذحجىك: (ّٖ) 
مف أىؿ ق( كىك ْٔ، كلد سنة )أكابر التابعيف صالحا كصدؽ ركاية كحفظا لمحديث

 .َٖ/ُق(. ينػظر: األعالـ، لمزركمي، ٔٗسنة : ) مف الحجاج افػيمات مخت ،الككفة
محمد بف مسمـ بف عبد اهلل بف ًشيىاب الزٍُّىرم ، مف بني زىرة بف كالب، ىك: (ّٗ) 

حديث، كأحد أكابر الحفاظ كالفقياء ، كعالـ مف قريش، أبك بكر: أكؿ مف دكف ال
تقانو ، كردت عنو  الحجاز كالشاـ ، تابعي، مف أىؿ المدينة ، متفؽ عمى جاللتو كا 

كأكؿ حد فمسطيف سنة حركؼ القرآف ، مات بشىٍغب ، آخر حٌد الحجاز  فػيالركاية 
 ،ءكسير أعالـ النبال ؛ُٕٕ/ْ ،البف خمكاف ،ات األعياففػيك  . ينػظر:ىػ(ُِْ)

 .ِّٔ/ ٓ ،لمذىبي
 .ِّٔ/ ٓ،  المصدر نفسو (َْ) 

ىك: بكر بف محمَّد بف العالء القشيرم، أبك الفضؿ. قاؿ عنو المؤلؼ: بصرم  ((41
انتقؿ إلى مصر كمات بيا، حدث عف إسماعيؿ القاضي إجازة كسمع مف كبار 
أصحابو. حدث عنو مف ال يحصى مف المصرييف كاألندلسييف كالقركييف. كاف مف 
كبار فقياء المالكية بمصر كتقمد أعماال لمقضاة. الؼ كتبا جميمة منيا: كتاب األحكاـ 

عميو، كأصكؿ الفقو، كمسائؿ الخالؼ. = =المختصر مف مف كتاب إسماعيؿ بالزيادة
 - َِٕ/ ٓ ،: ترتيب المدارؾينػظر .ىػ(ّْْكرأيت لو كتاب: مآخذ األصكؿ)ت

ُِٕ.  

 .ّٕٓ/ٗالقرآف، لمقرطبي، ينػظر: الجامع ألحكاـ (ِْ) 
 .ِٖيكسؼ: (ّْ) 
 .َُٕ/ُٗينػظر: مفاتيح الغيب، لمرازم، (ْْ) 
 .ٖٔالشعراء: (ْٓ) 
 .ُٔٓ/ِْينػظر: مفاتيح الغيب، لمرازم، (ْٔ) 
 .ُُْالتكبة: (ْٕ) 
 .ُُْالتكبة: (ْٖ) 
 .ُٕٓ-ُٔٓ/ِْينػظر: مفاتيح الغيب، لمرازم، (ْٗ) 
 .ََُالصافات: (َٓ) 
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محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف ، لتأكيؿ القرآف فػيجامع البياف ينػظر: (ُٓ) 
مؤسسة ، : أحمد محمد شاكر، تحػقيؽىػ(َُّ تجعفر الطبرم ) يغالب اآلممي، أب

 .ِٕ/ُِ، ـَََِ -ىػَُِْ، ُ، طالرسالة
 .َُِالصافات: (ِٓ) 
 .ّْٓ/ِٔينػظر: مفاتيح الغيب، لمرازم، (ّٓ) 
 .ُِٖالبقرة: (ْٓ) 
 .ُٓ/ُالصحاح، لمجكىرم، مادة )ذرأ(، ينػظر: (ٓٓ) 
محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر ، لالتحرير كالتنكيرينػظر: (ٔٓ) 

 .َِٕ/ُ، ىػ ُْٖٗ، تكنس –التكنسية لمنشر ، ىػ(ُّّٗ تالتكنسي )
سماعيؿ (ٕٓ)   .-عمييما السالـ  –أم: سيدنا إبراىيـ كا 
سعيد عبد اهلل بف عمر  يناصر الديف أب، لؿأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيينػظر: (ٖٓ) 

  ،: محمد عبد الرحمف المرعشمي، تحػقيؽىػ(ٖٓٔ تبف محمد الشيرازم البيضاكم )
 .َُٔ/ُ، ىػ ُُْٖ، ُ، طبػيركت –إحياء التراث العربي 

 .ُُٗ/ُالنكت كالعيكف، لمماكردم، ينػظر: (ٗٓ) 
 .ٓٔٓ/ُتفسير الماتريدم، ألبي منصكر الماتريدم، ينػظر: (َٔ) 
 .ُِٗالبقرة: (ُٔ) 
عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ ، لمعاني التنزيؿ فػيلباب التأكيؿ ينػظر: (ِٔ) 

: محمد عمي ، تحػقيؽىػ(ُْٕ تالحسف، المعركؼ بالخازف ) يبف عمر الشيحي أب
 .ِٖ/ُ، ىػ ُُْٓ، ُ، طبػيركت –الكتب العممية   ،شاىيف
 ،عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد ، ألبي المستدرؾ عمى الصحيحيف(ّٔ) 

 ، : مصطفى عبد القادر عطاتحػقيؽ، ىػ(َْٓ تالنيسابكرم المعركؼ بابف البيع )
ـ، كتاب التفسير، تفسير سكرة َُٗٗ–قُُُْ، ُ، طبػيركت –الكتب العممية 
 .ّْٓ/ِ، ّٔٔٓاألحزاب، برقـ: 

 .َُٔ/ُأنكار التنزيؿ، لمبيضاكم، ينػظر: (ْٔ) 
 .ّٕإبراىيـ: (ٓٔ) 
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محمد الحسيف بف  يمحيي السنة ، أبل ،تفسير القرآف  فػي مفاتيح الغيبينػظر: (ٔٔ) 
 ،: عبد الرزاؽ الميدم ، تحػقيؽىػ(َُٓ تمسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )

 .ّْ/ّ، ىػَُِْ، ُ، طبػيركت–إحياء التراث العربي 
 .َُِ/ّأنكار التنزيؿ، لمبيضاكم، ينػظر: (ٕٔ) 
 .ٕٓالقصص: (ٖٔ) 
 . ُْٓ/ْينػظر: تفسير القرآف العظيـ، البف كثير، (ٗٔ) 
 .ُِٖالبقرة: (َٕ) 
 .َّٔ/ِينػظر: المصباح المنير، لمفػيكمي، مادة )ف س ؾ(، (ُٕ) 
 .ُِٖ/ِينػظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، (ِٕ) 
 .ُٖ/ُينػظر: تفسير الخازف، (ّٕ) 
 .ُُّ/ُزاد المسير، البف الجكزم،  (ْٕ) 
 .َْإبراىيـ: (ٕٓ) 
 .ّٕٓ/ٗينػظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، (ٕٔ) 
شياب الديف ، لتفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني فػيركح المعاني ينػظر: (ٕٕ) 

 ، : عمي عبد البارم عطية، تحػقيؽىػ(َُِٕ تمحمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي )
 .ِِٗ/ٕ، قُُْٓ، ُ، طبػيركت –الكتب العممية 

 .ُِٕالبقرة: (ٖٕ) 
اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ  فػيالسراج المنير ينػظر: (ٕٗ) 
مطبعة  ،ىػ(ٕٕٗ تشمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )، لالخبير

 .ِٗ/ُ، ىػُِٖٓ ،القاىرة –بكالؽ )األميرية( 
 .ُِٔ/ُتفسير المراغي، ينػظر: (َٖ) 
 .َْإبراىيـ: (ُٖ) 
 .ِْ/ّينػظر: تفسير الخازف، (ِٖ) 
 .ْٖمريـ: (ّٖ) 
 .ّٓإبراىيـ: (ْٖ) 
مطابع أخبار  ،ىػ(ُُْٖ تمحمد متكلي الشعراكم )، لتفسير الشعراكمينػظر: (ٖٓ) 
 .ََُٕٗ/ُٖ، ـُٕٗٗ، اليكـ
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 .ٕٔالعنكبكت: (ٖٔ) 
أ. د.  ،الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكرمكسكعة . ينػظر: ٔٗآؿ عمراف: (ٕٖ) 

، ُ، طالمدينة النبكية -المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، حكمت بف بشير بف ياسيف
 .َُْ/ّ، ـُٗٗٗ -ىػَُِْ
 .  ٕٗآؿ عمراف: (ٖٖ) 
 .ََُٕٗ/ُٖ، تفسير الشعراكمينػظر: (ٖٗ) 
 .ُِٔالبقرة: (َٗ) 
 .ْٕ/ِينػظر: جامع البياف، لمطبرم، (ُٗ) 
 .ُِْالبقرة: (ِٗ) 
 .ُٖٗ/ُينػظر: النكت كالعيكف، لمماكردم، (ّٗ) 

 المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ 

دار  ،ىػ(ِٖٔ تزكريا بف محمد بف محمكد القزكيني )، لبادػآثار البالد كأخبار الع-1
 .، د.ت، د.طبػيركت –صادر 

سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  ير الديف أبػناص، لؿ كأسرار التأكيؿػأنكار التنزي-2
دار  ،ميػمف المرعشػمد عبد الرحػ: محتحػقيؽ، ىػ(ٖٓٔ تاكم )ػالشيرازم البيض

 .ىػ ُُْٖ، ُ، طبػيركت –اء التراث العربي ػإحي
 يعمر بف مظفر بف عمر بف محمد ابف أبي الفكارس، أب، لتاريخ ابف الكردم-3

 ،دار الكتب العممية  ،ىػ(ْٕٗ تعرم الكندم )ػحفص، زيف الديف ابف الكردم الم
 .ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُ، طبػيركت –لبناف 

مد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي ػمح، لالتحرير كالتنكير-4
 .ىػ ُْٖٗ، تكنس –ية لمنشر ػالدار التكنس، ىػ(ُّّٗ ت)

، عممية دار الكتب ال، ساف المجددم البركتيػمحمد عميـ اإلح، لالتعريفات الفقيية-5
 .ـََِّ -ىػ ُِْْ، ُط

ماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ ػداء إسػالف يػب، أليـػير القرآف العظػتفس-6
، كزيعػدار طيبة لمنشر كالت، : سامي بف محمد سالمةتحػقيؽ، ىػ(ْٕٕ تالدمشقي )

 .ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ِط
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الحسيف التيمي الرازم عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف ، ألبي بيرػير الكػالتفس-7
 –دار إحياء التراث العربي  ،ىػ(َٔٔ تيب الرم )ػف الرازم خطػمقب بفخر الديػالم

 .ىػَُِْ، ّ، طبػيركت
منصكر الماتريدم  يمحمد بف محمد بف محمكد، أبل ،سير الماتريدم ػتف-8

، ُ، ط، لبنافبػيركت -دار الكتب العممية ، : د. مجدم باسمكـتحػقيؽ، ىػ(ّّّت)
 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ

مطبعة مصطفى ، ىػ(ُُّٕ تحمد بف مصطفى المراغي )، أليػتفسير المراغ-9
 .ـُْٔٗ -ىػ ُّٓٔ، ُ، طالحمبي كأكالده بمصر يالباب

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج ، لالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ-11
 ،ىػ(َُُّ تف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )فػيالعار 

 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ، ُ، طالقاىرة-عبد الخالؽ ثركت ّٖعالـ الكتب 
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب ، لتأكيؿ القرآف فػيع البياف ػجام-11

مؤسسة ، : أحمد محمد شاكرتحػقيؽ، ىػ(َُّ تجعفر الطبرم ) ياآلممي، أب
 .ـَََِ -ىػَُِْ، ُ، طالرسالة

عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح  ، ألبيالجامع ألحكاـ القرآف -12
 -: أحمد البردكنيتحػقيؽ، ىػ(ُٕٔ تاألنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )

براىيـ أط  .ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِ، طالقاىرة –دار الكتب المصرية ، شفػيكا 
شياب الديف محمكد بف ، لتفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني فػيركح المعاني -13

دار ، : عمي عبد البارم عطيةتحػقيؽ، ىػ(َُِٕ تاهلل الحسيني األلكسي )عبد 
 .قُُْٓ، ُ، طبػيركت –الكتب العممية 

الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  يجماؿ الديف أب، لعمـ التفسير فػيزاد المسير -14
 –دار الكتاب العربي ، : عبد الرزاؽ الميدمتحػقيؽ، ىػ(ٕٗٓ تمحمد الجكزم )

 .ىػُِِْ ،ُ، طبػيركت
، اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبير فػيالسراج المنير -15
مطبعة  ،ىػ(ٕٕٗ تشمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ل

 .ىػُِٖٓ ،القاىرة –بكالؽ )األميرية( 
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نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، ألبي الصحاح تاج المغة كصحاح العربية -16
 –دار العمـ لممالييف ، : أحمد عبد الغفكر عطارتحػقيؽ، ىػ(ّّٗ تالفارابي )
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ،ْ، طبػيركت

 –دمشؽ  ،دار الفكر، الدكتكر سعدم أبك حبيب، القامكس الفقيي لغة كاصطالحا-17
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ ،ِ، طسكرية

د الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عب، ألبي التاريخ فػيالكامؿ -18
، ىػ(َّٔ تالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )

، ُ، طلبناف – بػيركتدار الكتاب العربي، ، : عمر عبد السالـ تدمرمتحػقيؽ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ

 يحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أب، ألالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف-19
دار إحياء التراث ، أبي محمد بف عاشكر : اإلماـتحػقيؽ، ىػ(ِْٕ تإسحاؽ )
 .ـ ََِِ -، ىػ ُِِْ، ُ،طلبناف – بػيركتالعربي، 

عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر ، لمعاني التنزيؿ فػيلباب التأكيؿ -21
 ،: محمد عمي شاىيفتحػقيؽ، ىػ(ُْٕ تالحسف، المعركؼ بالخازف ) يالشيحي أب

 .ىػ ُُْٓ، ُ، طبػيركت –دار الكتب العممية 
محمد عبد الحؽ بف غالب بف ، ألبي تفسير الكتاب العزيز فػيالمحرر الكجيز -21

: عبد تحػقيؽ، ىػ(ِْٓ تعبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )
 .ىػ ُِِْ، ُ، طبػيركت –دار الكتب العممية ، محمد فػيالسالـ عبد الشا

سماعيؿ بف سيده المرسي الحسف عمي بف إ، ألبي المحكـ كالمحيط األعظـ-22
 ،ُ، طبػيركت –دار الكتب العممية ، : عبد الحميد ىنداكمتحػقيؽ( ، ىػْٖٓ)ت

 .ـَََِ -ىػ ُُِْ
حمكد ػالفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف م، ألبي أخبار البشر فػيالمختصر -23

 تر بف شاىنشاه بف أيكب، الممؾ المؤيد، صاحب حماة )ػبف محمد ابف عم
 .، د.تُ، ططبعة الحسينية المصريةػالم ،ىػ(ِّٕ

البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ ، ألبي نزيؿ كحقائؽ التأكيؿػمدارؾ الت-24
دار الكمـ الطيب، ، : يكسؼ عمي بديكمتحػقيؽ، ىػ(َُٕ ت) ػيػفالديف النس

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُ، طبػيركت
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 ،ف عبد اهلل بف محمد عبد اهلل الحاكـ محمد بي ػ، ألبيحيفػتدرؾ عمى الصحػالمس-25
، : مصطفى عبد القادر عطاتحػقيؽ، ىػ(َْٓ تالنيسابكرم المعركؼ بابف البيع )

 .ـَُٗٗ–قُُُْ، ُ، طبػيركت –دار الكتب العممية 
كمي ثـ فػيحمد بف محمد بف عمي ال، ألبيرػغريب الشرح الك فػيير ػباح المنػالمص-26

 .، د.ط، د.تبػيركت –المكتبة العممية ، ىػ(َٕٕنحك  تالعباس )ي الحمكم، أب
محمد الحسيف بف مسعكد  يمحيي السنة ، أبل ،تفسير القرآف  فػيزيؿ ػمعالـ التن-27

، : عبد الرزاؽ الميدم تحػقيؽ، ىػ(َُٓ تبف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )
 .ىػَُِْ، ُ، طبػيركت–دار إحياء التراث العربي 

الفرج عبد الرحمف بف عمي  يماؿ الديف أبػج، لكؾمػتاريخ األمـ كالم فػيالمنتظـ -28
طفى عبد ػا، مصػمد عبد القادر عطػ: محتحػقيؽ، ىػ(ٕٗٓ تحمد الجكزم )ػبف م

 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ُ، طبػيركتدار الكتب العممية، ، القادر عطا
أ. د. حكمت بف بشير بف  ،مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر-29

 -ىػَُِْ، ُ، طالمدينة النبكية -المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعةدار ، ياسيف
 .ـُٗٗٗ

 . https://ar.wikipedia.org/wikiمكقع كيكيبيديا.-31
الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم ، ألبي النكت كالعيكف-31

: السيد ابف عبد المقصكد بف تحػقيؽ، ػ(ىَْٓ تالبغدادم، الشيير بالماكردم )
 .لبناف – بػيركت ،دار الكتب العممية ، عبد الرحيـ
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