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دعاء إبراهيم(عليه السالم)دراسة تفسريية بيانية

املستخلص



إن الدعاء هو نهج األنبياء (عليهم الصالة والسالم) ،وكذلك حرص نبي هللا إبراهيم عليه السالم على هذا الشأن ،وأن الدعاء من األمور الهامة
في الدعوة والهداية إلى هللا (سبحانه وتعالى)  ،كما تبين لنا أيضاً من هذا البحث جواز الدعاء للمشركين بالهداية وما في معناها ،ولو كانوا
من أشد الناس عداوة للمؤمنين كاليهود .أما الدعاء لهم بغير الهداية وما في معناها فال يجوز ،كالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك ،فهذه

األدعية خاصة بالمؤمنين.
الكلمات المفتاحية  :دعاء  ،إبراهيم عليه السالم  ،هداية  ،دعوة .
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.

املقدمة

الحمد هلل الذى نور بكتابه القلوب ،وانزله في اوجز لفظ واعجز أسلوب ،فأعيت بالغته البلغاء ،واعجزت حكمته الحكماء ،وأبكمت فصاحته الخطباء,
أحمده وأشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك له ،وأن محمداً عبده ورسوله المصطفى ،ونبيه المرتضى ،الظافر من المحامد بالخصل  ،الظاهر

بفضله على ذوى الفضل ,معلم الحكمة ،وهادي االمة  ,أرسله بالنور الساطع ،والضياء الالمع ،صلى هللا عليه وعلى آله األبرار ،وصحبه األخيار,
و أما بعد ..إن أفضل ما يتقرَّب العبد به إلى رب ِّ
ِّه هو خدمة دينه الحنيف ،وتتجلى هذه الخدمة عندما ينشغل اإلنسان بخدمة كتاب هللا العزيز ،
ُ
وبيان بالغته ومعانيه ،فكان من ذلك أن أنشأنا هذا البحث المبارك في بيان أمر من أمور العبادة على لسان خليل الرحمن سيدنا إبراهيم ،
وكان هذا األمر هو الدعاء الوارد في القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم .فكان هذا البحث مكتسباً أهميته من أهمية موضوعه أال وهو
الدعاء الوارد عن هذا النبي الكريم  ،مع بيان المراد من هذه األدعية؛ والمضامين المستفادة منه فيكون القارئ ُمستفيداً من ناحيتين :األولى:
من ناحية ُّ
تعلمه لدعاء األنبياء ،ومعرفته بصيغة دعواتهم ،والثانية :من ناحية فهمه لهذه األدعية ،وفهمه لطرق إنشاء الدعاء على حسب الوقائع.
ولوفرة الموضوع ،وكثرة المصادر بحمد هللا ،لم أتعرض ألي مشكلة واجهتني من خالل مسيرتي البحثية ،والحمد هلل.

املبحث األول مفهوم الدعاء ،وحياة سيدنا إبراهيم 
املطلب األول :مفهوم الدعاء لغة ،واصطالحاً:

ِّ
عاء(.)1
استَ ْد َع ْيتُ ُهَ ،
الدعاء لغة :دعوت فالناً ،أي ص ْح ُت به و ْ
ود َع ْو ُت هللا له وعليه ُد ً
وقال في " المحكم " (( :الرْ ِّ
ود ْع َوى))(.)2
عاء َ
ُ
َّغ َبة إَلى هللا َ .د َعاهُ ُد ً

وقال في " المصباح "(( :دعوت هللا أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله))(.)3

ف بتعاريف ،فقيل:
وفي االصطالحُ :ع ِّر َ
 -1لسان االفتقار بشرح االضطرار(.)4
-2

طلب المراد بنعت الفؤاد(.)5

 -3سؤال العبد ربه على وجه االبتهال .
()6

 -4كالم إنشائي دال على الطلب مع خضوع .
()7

املطلب الثاني :دراسة موجزة لشخصية سيدنا إبراهيم :

هو نبي هللا سيدنا إبراهيم الخليل بن تارخ – وقيل :آزر  -بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن

سام بن نوح(.)8وأما والدته فقد ولد في عهد نمرود بن كوش ،لكنهم اختلفوا في موضع الوالدة ،فقيل :ولد بالسوس من أرض األهواز ،وقيل :ولد
ببابل ،وقيل :بكوثى( ،)9وقيل :بحران( ،)10ولكن أباه نقله إلى بابل( ،)11ورجح ابن كثير :أنه ولد في بابل(.)12
دعوته :أُ ِّم َر إبراهيم بدعاء قومه إلى التوحيد ،فقد دعا أباه فلم يجبه ،ودعا قومه فوصل أمره عند النمرود بن كوش ملك تلك البالد ،وكان نمرود
اهيم في نار عظيمة فكانت النار عليه برداً وسالماً ،وخرج من النار بعد أيام ،وآمن به رجال من قومه
عامالً على سواد العراق ،فرمى نمروُد إبر َ
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على خوف من نمرود ،وآمنت به زوجته سارة بنت عمه هاران ،ثم أن إبراهيم ومن آمن معه وأباه  -على كفره  -هاجروا إلى حران مدة ،ثم سار

إبراهيم إلى مصر وصاحبها فرعون ،فذكر جمال سارة لفرعون ،فأحضرها وسأل إبراهيم عنها ،فقال :هذه أختي  -يعني في اإلسالم  ،-فهم فرعون

فأي َب َس هللا يديه ورجليه ،فلما تخلى عنها أطلق ،ثم هم بها فجرى له ذلك ،فأطلق سارة ،وقال :ال ينبغي لهذه أن تخدم نفسها فوهبها هاجر
بها ْ
جارية ،فجاءت بها إلى إبراهيم(.)13
قصته مع هاجر –عليها السالم:-

كانت هاجر ذات هيئة فوهبتها سارة إلبراهيم ،وقالت :خذها لعل هللا يرزقك منها ولدا ،وكانت سارة قد منعت الولد حتى أسنت ،فوقع إبراهيم

على هاجر فولدت إسماعيل ،فلما ولد إسماعيل حزنت سارة حزنا شديدا ،فوهبها هللا إسحاق ،وعمرها سبعون سنة ،فعمر إبراهيم مئة وعشرون سنة،
فلما كبر إسماعيل ،وإسحاق اختصما ،فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها ،ثم أعادتها ،فغارت منها فأخرجتها ،وحلفت لتقطعن منها بضعة ،فتركت

أنفها وأذنها لئال تشينها ،ثم خفضتها ،فمن ثم خفض النساء ،وقيل :كان إسماعيل صغيرا ،وإنما أخرجتها سارة غيرة منها ،وهو الصحيح .وقالت
سارة :ال تساكنني في بلد .فأوحى هللا إلى إبراهيم أن تأتي بمكة ،وليس بها يومئذ نبت ،فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة بموضع
زمزم ،فلما مضى نادته هاجر :يا إبراهيم ،من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ،وال ضرع ،وال ماء ،وال زاد ،وال أنيس؟ قال :ربي أمرني.

قالت :فإنه لن يضيعنا ،فلما ظمئ إسماعيل جعل يدحض األرض برجله ،فانطلقت هاجر حتى صعدت الصفا لتنظر هل ترى شيئا فلم تر شيئا،

فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المروة ،فاستشرفت هل ترى شيئا فلم تر شيئا ،ففعلت ذلك سبع مرات ،فذلك أصل السعي ،ثم جاءت إلى
إسماعيل وهو يدحض األرض بقدميه وقد نبعت العين ،وهي زمزم ،فجعلت تفحص األرض بيدها عن الماء ،وكلما اجتمع أخذته وجعلته في
سقائها(.)14
قصته مع ابنه الذبيح ،وبناء الكعبة:

ماتت أمه هاجر بمكة وقدم إليه أبوه إبراهيم ،وبنيا الكعبة وهي بيت هللا الحرام ،ثم أمر هللا إبراهيم أن يذبح ولده وقد اختلف في الذبح ،هل

هو إسحاق .أم إسماعيل وفداه هللا بكبش ،ومن زعم أن الذبيح إسحاق يقول :كان موضع الذبح بالشام على ميلين من إيلياء  -وهي بيت المقدس

 ومن يقول إنه إسماعيل يقول إن ذلك كان بمكة ،وقد اختلف في األمور التي ابتلى هللا إبراهيم بها ،فقيل :هي هجرته عن وطنه ،والختان ،وذابحابنه ،وقيل غير ذلك ،وفي أيام إبراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر وفي ذلك خالف  -وتزوج إبراهيم بعد موت سارة امرأة من الكنعانيين،
وولدت من إبراهيم ستة نفر فكان جملة أوالد إبراهيم ثمانية إسماعيل وإسحاق ،وستة من الكنعانية على خالف في ذلك(.)15

املبحث الثاني الدعاء املتعلق بإبراهيم  وذريته
املطلب األول :الدعاء املتعلق بإبراهيم : 

ذكر هللاُ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعض أدعي َة سيدنا إبراهيم  لنفسه  ،فقال تعالى:

 1ـ ـ ﭐﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ

()16

.مناسبة هذه

اآلية لما قبلهاَّ :أنه لما حكى تعالى عن إبراهيم  ثناءه على هللا تعالى ذكر بعد ذلك دعاءه ومسألته ،وذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على
النبوة ،قاله أبو صالح ،عن ابن
الدعاء من المهمات(.)17قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ (.)18فيه أقوال:أحدهاَّ :

عباس(.)19والثانيُّ :
اللب ،قاله عكرمة(.)20والثالث :الفهم والعلم ،قاله مقاتل(.)21والرابع :معرفة بك وبحدودك وأحكامك ،قاله ابن عباس(.)22والخامس:

نبوة رسالة إلى الخلق ،قاله الكلبي(.)23وقوله تعالى :ﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ ( .)24أي :مع األنبياء والمؤمنين ،ويحتمل
وجهين :أحدهما :بالصالحين من أصفيائك في الدنيا.
(. )26
الثاني :بجزاء الصالحين في اآلخرة ومجاورتهم في الجنة(.)25وقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ
أي :ذك اًر جميالً وثناء حسناً

وقبوالً عاماً في األمم التي تجيء بعدي ،فأعطاه هللا سبحانه وتعالى ذلك ،فكل أهل األديان يتولونه ويبنون عليه ،ووضع اللسان موضع القول على
االستعارة؛ ألن القول يكنى بها ،والعرب تسمي اللغة لسانا(.)27وقوله تعالى:

ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ

()28
،

أي :واجعلني ممن

يدخلون الجنة ويتمتعون بنعيمها كما يتمتع المالك بما يملكه ميراثا ويؤول إليه أمره من شئون الدنيا(.)29
1ــﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ (.)30
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أي :ال تعذبني يوم يبعثون ،وكأن اإلخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه ،فسأله أال يهتك الستر عليه؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك
الستر عليه ،فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة ال ترفع عن أصحابها الخوف ،بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشد(.)31

 2ـﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ( , )32أي :يوم ال ينفع مال وال بنون أحدا .والمراد بقوله :األعوان ،ألن االبن إذا لم ينفع فغيره متى ينفع؟ وقيل:
ذكر البنين؛ ألنه جرى ذكر والد إبراهيم ،أي :لم ينفعه إبراهيم(.)33
ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ (. )34
3ـ ـﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳑ
ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ) من دعاء إبراهيم .قال ابن عباس :ال تسلط علينا أعداءنا فيظنوا
قوله تعالى (ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳑ
أنهم على الحق ،وقال مجاهد :ال تعذبنا بأيديهم وال بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤالء على الحق لما أصابهم ذلك ،وقيل :ال تبسط عليهم

الرزق دوننا ،فإن ذلك فتنة لهم ،وقيل :قوله ال تجعلنا فتنة ،أي عذابا أي سببا يعذب به الكفرة ،وعلى هذا ليست اآلية من قول إبراهيم(.)35

املطلب الثاني :الدعاء املتعلق بأبيه:

عاءه ألبيه المشرك ،وكان ذلك في آيتين هما:
من جملة ما دعا به إبراهيم  ربه –عز وجل -هو ُد َ
1ـ ـ قوله تعالى :ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ (.)36

استغفر ألبويه وهما حيان ،طمعاً في أن ُي ْه َديا ِّإلى ِّ
اإلسالم ،وقيل :أراد بوالديه :آدم ،وحواء(.)37
قال ابن الجوزي في هذه اآليةَّ :أنه 
َ
أن ابن مسعود ،وأُبي بن كعب ،والنخعي( ،)38والزهري( )39ق أروا هذه اآلية بلفظِّ ( :
وقالوا أيضاًَّ :
ول َوَل َد َّي )  ،فعلى هذه القراءة المراد بالمغفرة هنا

المرادان أنه ذكرهما قبل ذلك(.)40وقال القشيري( :)41وال يبعد أن تكون أمه مسلمة؛ ألن هللا ذكر
هما ولديه :إسماعيل ،وإسحاق ،والدليل على أنهما ُ
عذره في استغفاره ألبيه دون أمه ،وعلى هذا قراءة سعيد بن جبير(،رب اغفر لي ولِّو ِّالِّدي) يعني :أباه(.)42

وقوله تعالى (:ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ) في تفسيرها قوالن:
األول :يقوم أي يثبت وهو مستعار من قيام القائم على الرجل ،والدليل عليه قولهم :قامت الحرب على ساقها ،ونظيره قوله :ترجلت الشمس ،أي:
أشرقت ،وثبت ضوؤها كأنها قامت على رجل.
ﲒ ﲔﲕﱠ
ﲓ
الثاني :أن يسند إلى الحساب قيام أهله على سبيل المجاز مثل قوله:ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
( ،)43أي :أهلها(.)44
 2ـ ـ وقوله تعالى :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (. )45
قال الرازيَّ :
أن وجه مناسبتها :أنه لما فرغ من طلب السعادات الدنيوية واألخروية لنفسه طلبها ألشد الناس التصاقا به وهو أبوه ،فقال ( ،)46وطلب
المغفرة له فيها وجوه:

األول :أن المغفرة مشروطة باإلسالم ،وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط ،يرجع حاصله إلى أنه دعاء ألبيه باإلسالم.
الثاني:أن أباه وعده اإلسالم كما قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱹ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ ( ،)47فدعا له لهذا الشرط ،وال يمتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط ،وهذا ضعيف ألن الدعاء بهذا
ﱺ
ﱷﱸ
الشرط جائز للكافر ،فلو كان دعاؤه مشروطاً لما منعه هللا عنه.

الثالث :أن أباه قال له إنه على دينه باطنا وعلى دين نمرود ظاه ار تقية وخوفا ،فدعا له العتقاده أن األمر كذلك فلما تبين له خالف ذلك تب أر منه،

لذلك قال في دعائه :فلوال اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك(.)48

املطلب الثالث :الدعاء املتعلق بأوالده ،وذريته:

ذكر سيدنا إبراهيم الخليل  الدعاء ألوالده ،وذريته ،فقد جاء في القرآن ما يدل على اهتمامه  بهم ،ودعاءه لهم  ،فكان من الدعاء ما

هو خاص ألوالده المباشرين ،وكان منه ما هو عام لجميع ذريته ،فأما ما كان خاصاً  ،فقوله تعالى:ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ (. )49وكان هذا
الدعاء بعد أن هاجر  إلى األرض المقدسة ،وهذا مسألة إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صالحا; يقول :قال :يا رب هب لي منك ولدا يكون من

الصالحين الذين يطيعونك ،وال يعصونك ،ويصلحون في األرض ،وال يفسدون( .)50واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثالثة أشياء :على أن الولد
غالم ذكر ،وأنه يبلغ الحلم ،وأنه يكون حليما ،وأي حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبوه الذبح قال:
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ﳜﳞﳟﳠﳡﳢﳣ
ﳝ
ﳖ ﳘ ﳙﳚ ﳛ
ﳗ
ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﱠ

()51

ثم استسلم لذلك(.)52وأما ما كان عاماً لذريته  ، فقد ُج ِّم َع ْت في اآليات التالية:

ﱝ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ (. )53
ﱞ
 1ـ ـ قوله تعالى :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
قبل الشروع في تفسير هذه اآلية َّ
ذرءاً
البد لنا من معرفة معنى الذرية في اللغة ،فقد قال أهل اللغة :الذرية :مأخوذة من الفعل ذ أر هللا الخلق ُ
يذرؤ ُه ْم ْ
()54
َّ
بمسلِّ َم ِّ
َ :خَلَق ُه ْم ،ومنه :ال ُذ ِّرَّي ُة ،وهي َن ْس ُل الثََّقَل ْي ِّن ،إال َّ
ين لك :المنقادان إلى هللا
أن العرب تركت همزها ،والجمع :الذرارِّي .فقوله تعالى :المراد ُ

تعالى إذ اإلسالم االنقياد ،ولما كان االنقياد للخالق بحق يشمل اإليمان بوجوده ،وأن ال يشرك في عبادته غيره ،ومعرفة صفاته التي دل عليها
فعله كانت حقيقة اإلسالم مالزمة لحقيقة اإليمان والتوحيد(.)55وق أر بعضهم ( :م ِّ
سل ِّم ْي َن) على أن المراد أنفسهما( )56وهاجر .أو أن التثنية من مراتب
ُ
()58
الجمع(.)57وقوله تعالى:المسلم هو الذي استسلم ألمر هللا وخضع له  ,وهو في الدين القابل ألوامر هللا س اًر وجه اًر .ويحتمل :أن األُم َة المسلمة
هي أُم ُة ُم َح َّمد  ؛ وذلك :أنه لم يكن من أَوالد ِّإسماعيل رسول سوى ُم َح َّمد  ،فسأال :أن يجعل من ذريتهما رسوًال ،وأُمة مسلمة ،خالصة له(.)59
ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ (.)60
ﱰ
2ـ ـ ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
يعني :وابعث في األمة المسلمة ،أو الذرية ،وهم العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم-عليهما السالم ،-وقوله :يعني :ليدعوهم إلى اإلسالم ويكمل

الدين والشرع ،وإذا كان الرسول منهم يعرفون نسبه ،ومولده ،ومنشأه كان أقرب لقبول قوله ،ويكون هو أشفق عليهم من غيره ،وأجمع المفسرون:
على أن المراد بقوله :هو سيدنا محمد ؛ ألن إبراهيم  إنما دعا لذريته وهو بمكة ،ولم يبعث من ذريته بمكة غير سيدنا محمد  ،فدل على
أن المراد به محمد )61(؛ فلذلك قال النبي (( :أنا دعوة أبي إبراهيم ،وبشارة عيسى .)62())...يق أر عليهم ،ويبلغهم ما توحي إليه من دالئل
ِّ
يم المحكم له(.)63
التوحيد والنبوة ،ما تكمل به نفوسهم من المعارف واألحكام ،عن الشرك والمعاصي ،الذي ال يقهر وال يغلب على ما يريد اْل َحك ُ

3ـ ـ ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ()64تقدم في المبحث األول من قصة سيدنا إبراهيم  أن هللا أوحى إليه أن تأتي بمكة ،وليس
بها يومئذ نبت ،فجاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة بموضع زمزم ،فلما مضى نادته هاجر :يا إبراهيم ،من أمرك أن تتركنا بأرض
ليس فيها زرع ،وال ضرع ،وال ماء ،وال زاد ،وال أنيس؟ قال :ربي أمرني .قالت :إذن ال يضيعنا ،ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية
حيث ال يرونه استقبل بوجه البيت ،ثم دعا بهؤالء الدعوات ،وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء
عطشت وعطش ابنها ،وجعلت تنظر إليه يتلوى ،وانطلقت كراهية أن تنظر إليه ،فوجدت الصفا أقرب جبل في األرض يليها ،فقامت عليه ،ثم

استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ،فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها ،ثم سعت سعي اإلنسان

المجهود حتى جاوزت الوادي ،ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا ،فلم تر أحدا ،ففعلت ذلك سبع مرات ،فلما أشرفت على المروة

سمعت صوتاً فقالت :صه تريد نفسها ،ثم تَ َس َّم َع ْت فسمعته أيضا ،فقالت :قد أسمعت إن كان عندك غواث ،فإذا هي بالملك عند موضع زمزم
فبحث بعقبه ،أو قال بجناحه حتى ظهر الماء ،فجعلت تخوضه ،وتقول بيدها هكذا ،أو جعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما

تغرف(.)65وأما تفسير اآلية ،أي :بعض ذريتي ،أو ذرية من ذريتي ،فحذف المفعول وهم إسماعيل ومن ولد منهَّ ،
فإن إسكانه متضمن إلسكانهم،

يعني :وادي مكة ،فإنها حجرية ال تنبت الذي حرمت التعرض له والتهاون به ،أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجبابرة ،أو منع منه الطوفان فلم
يستول عليه؛ ولذلك سمي عتيقاً ،أي :أعتق منه ,ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم ,فلعله قال ذلك باعتبار ما كان ,أو ما سيؤول إليه ،و ما أسكنتهم
بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إال إلقامة الصالة عند بيتك المحرم ،وتكرير النداء وتوسيطه لإلشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم
ثمة ،والمقصود من الدعاء توفيقهم لها(.)66قال ابن عباس ،ومجاهد ،وسعيد بن جبير :لو قال " :أفئدة الناس " الزدحم عليه فارس ،والروم ،واليهود،

والنصارى ،والناس كلهم ،ولكن قال :فاختص به المسلمون ،وقوله ::ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك وكما أنه واد غير ذي زرع ،فاجعل لهم ثما ار
ﱠﱢﱣﱤ
ﱡ
يأكلونها ،وقد استجاب هللا ذلك ،كما قال :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱥ ﱠ (.)67
وهذا من لطفه تعالى ،وكرمه ،ورحمته ،وبركته :أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة ،وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها ،استجابة لخليله
إبراهيم -عليه الصالة والسالم.)68(-
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املبحث الثالث الدعاء املتعلق بالتكليف



املطلب األول :الدعاء ببيان األحكام:
َّه هو دعاء بيان أحكام المناسك ،فقال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم  : ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ
ومن جملة ما دعا به إبراهيم الخليل  رب ُ
()69
نسك :بفتح السين
ﱝ ﱟﱠﱡﱢ ﱠ
ﱞ
ﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ُ
.المناسك في اللغةُ :
جمع َم َ
وكسرها يكون زماناً ومصد اًر ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة ،وهي الذبيحة وزنا ومعنى ،ومناسك الحج :عباداته ،وقيل :مواضع

العبادات( .)70اختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا ،فقيل :مناسك الحج ومعالمه ،قاله قتادة والسدي .وقال مجاهد وعطاء وابن جريج :المناسك
المذابح ،أي مواضع الذبح .وقيل :جميع المتعبدات( .)71فأجاب هللا دعاءهما وبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ عرفات قال:
عرفت يا إبراهيم .قال إبراهيم :نعم فسمي ذلك الوقت عرفة والموضع عرفات(.)72قال ابن الجوزي( :قال أبو مجلز :لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه

جبريل ،فأراه الطواف ،ثم أتى به جمرة العقبة ،فعرض له الشيطان ،فأخذ جبريل سبع حصيات ،وأعطى إبراهيم سبعاً ،وقال له :ارم وكبر ،فرميا
وكب ار مع كل رمية حتى غاب الشيطان .ثم أتى به الجمرة الوسطى ،فعرض لهما الشيطان ،فأخذ جبريل سبع حصيات ،وأعطى إبراهيم سبع

حصيات ،فقال له :ارم وكبر ،فرميا وكب ار مع كل رمية حتى غاب الشيطان .ثم أتى به الجمرة القصوى ،فعرض لهما الشيطان ،فأخذ جبريل سبع
حصيات ،وأعطى إبراهيم سبع حصيات .فقال له :ارم وكبر ،فرميا وكب ار مع كل رمية حتى غاب الشيطان ،ثم أتى به منى ،فقال :هاهنا يحلق
الناس رؤوسهم ،ثم أتى به جمعاً ،فقال :هاهنا يجمع الناس ،ثم أتى به عرفة ،فقال :أعرفت؟ قال :نعم .قال :فمن ثم سميت عرفات) (.)73

املطلب الثاني :الدعاء باملداومة على العبادة:

ُيعلمنا سيدنا إبراهيم  أن ال خير في عبادة لم يداوم عليها صاحبها ،فبعد أن دعا لنفسه ،وألبيه ،ولذريته ،دعا ربَّه أن يجعله مقيم الصالة

ﲶﲸﲹ ﲺ ﱠ
ﲷ
هو وذريته مع المداومة عليها؛ ليفوزوا بعبادة الباري –سبحانه وتعالى ،-فقال:ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

( ،)74أي :من الثابتين على اإلسالم والتزام أحكامه(.)75قال المفسرون  :معنى إقامة الصالة هو أن يكون معدالً لها ،فهو مجاز من أقمت العود

إذا قومته ،وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك ،وجوز بعضهم :أن يكون المعنى مواظباً عليها ،وبعض عظماء العلماء أخذ األمرين في تفسير

ذلك على أن الثاني قيد لألول مأخوذ من صيغة االسم ،والعدول عن الفعل كما أن األول مأخوذ من موضوعه على ما قيل ،فال يلزم استعمال

اللفظ في معنيين مجازيين ،وتوحيد ضمير المتكلم مع شمول دعوته  لذريته أيضاً حيث قال :لإلشعار َّ
بأن ُه المقتدى في ذلك ،وذريته أتباع له،
َّ
فإنه ذكرهم بطريق االستطراد( ،ومن) للتبعيض ،والعطف كما قال أبو البقاء :على مفعول (اجعل) األول أي :ومن ذريتي مقيم الصالة(.)76

املطلب الثالث :طلب قبول العمل ،والدعاء:
طلب سيدنا إبراهيم الخليل  من ربه بعد العمل أن يتقبل منه هذا العمل؛ لما علم من َّ
أن ال خير في عمل لم يقبل ،فقال :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱊ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ (.)77قال المفسرون في تفسير هذه اآلية :األسس والجدر
ﱋ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
َّل ِّمَّنا بناءنا للقول فتسمع دعاءنا بالفعل فتعلم بنياتنا(َّ )78
.إن إبراهيم
حكاية حال ماضية كأنه قال :إذ كان يرفع ،عطف على إبراهيم يقوالن َرب ََّنا تََقب ْ
وإسماعيل كانا يقوالن في دعائهما وهما يرفعان قواعد البيت :أي :ربنا أنت السميع لدعائنا ،العليم بنياتنا في جميع أعمالنا ،وفي اآلية إشارة :إلى

أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداها كما أمر وبذل أقصى الوسع في ذلك -فعليه أن يتضرع إلى هللا ويبتهل ،ليتقبل منه ما عمل وال يرده خائبا
وال يضيع سعيه سدى ،كما أنه ال ينبغي أن يجزم بأن عبادته متقبلة ،ولوال ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة(.)79وأما دعاءه بأن يتقبل هللا منه
ﲶ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ( .)80سأل إبراهيم  رَّب ُه أن يتقبل دعاءه فاستجاب هللا إلبراهيم
ﲷ
الدعاء ،فقال :ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
وَقِّبل دعاءه بفضله ِّ
ومنه(.)81وقال ابن عباس :يريد عبادتي؛ بدليل قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
َ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ (.)82

املبحث الرابع الدعاء املتعلق بالبيت احلرام
املطلب األول :طلب األمان للبيت احلرام:
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()83
قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ  ،يعني :اجعل هذا المكان بلداً
كأي بلد آمن ال تُقام إال في مكان ُي َؤ ِّمنون فيه كل م ِّ
آمناًِّ ،
أن
قومات الحياة ،فأي بلد ال تُبنى حتى من الكافر إال إذا كان آمناً فيها ،فالطلب األول ْ
ُ

يتحول هذا المكان الخالي إلى بلد آمن ،كما يأمن كل بلد حين ينشأ ،وهذا أمن عام ،ثم يدعو مرة أخرى ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ بعد أن

أصبحت مكة بلداً آمناً يطلب لها مزيداً من األمن ،وهذا أمن خاص ،حيث جعلها بلداً حراماً ،يأمن فيها اإلنسان والحيوان والنبات ،بل والجماد(.)84وقد
ْ
ﱵﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ
ﱶ
استجاب هللا له فقال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

()85

اآلية ،وقال تعالى:ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ (.)86قال قائل :أين هذا األمن ،وقد حدث في الحرم

االعتداء والقتل وترويع اآلمنين ،كما حدث في أيام القرامطة لما دخلوا الحرم ،وقتلوا الناس فيه ،وأخذوا الحجر ،وفي العصر الحديث نعرف حكاية
ﲛﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢ
ﲜ
ﲖﲘﲙﲚ
ﲗ
جهيمان ،وما حدث فيها من َق ْتل في الحرم؟هذه اآلية:ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲥﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﱠ
ﲦ
ﲣﲤ

()87

جملة خبرية غرضها األمر والحث ،كأنه تعالى قالِّ :
أمنوا من دخل الحرم .وهذه

فم ْن
ليست قضية كونية ،إنما قضية شرعيةْ ،
وفرق بين القضيتين :الكونية ال ُب َّد أن تحدث ،أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ،ويخرج عليه البعضَ ،
()88
ؤمن أهل الحرم ،ومن أراد أن ِّ
أطاع األمر الشرعي هلل وأراد أن يجعل أمر هللا صادقاً ي ِّ
يكذب ربه يهيج الناس ويروعهم فيه .
ْ
َْ
ْ
ُ

املطلب الثاني :طلب الرزق ألهله:

ﳔﳖﳗﳘ ﳙ
ﳕ
قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳟ ﳡ ﳢ ﱠ ( .)89قال المفسرون :إنما سأل ربه ذلك؛ ألنه أسكن فيه ذريته ،وهو غير ذي زرع وال ضرع،
ﳠ
ﳚﳛﳜﳝﳞ
فاستعاذ ربه من أن يهلكهم بها جوعا وعطشاً ،فسأله أن يؤمنهم مما حذر عليهم منه

()90

ليجمع ألهله األمن والخصب ,فيكونوا في رغد من العيش،

و فيه وجهان :أحدهما :أن هذا من قول إبراهيم متصالً بسؤاله  ,أن يجعله بلداً آمناً  ,وأن يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمرات ,ألن هللا تعالى قد
ﲣﲥﲦ ﲧﲨﲩ ﱠ
ﲤ
ﲟﲡﲢ
ﲠ
ﲙﲛﲜﲝﲞ
ﲚ
أعلمه بقوله:ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

()91

أن فيهم

ظالماً هو بالعقاب أحق من الثواب  ,فلم يسأل أهل المعاصي سؤال أهل الطاعات .والوجه الثاني :أنه سؤاله كان عاماً مرسالً  ,وأن هللا تعالى
خص اإلجابة لمن آمن منهم باهلل واليوم اآلخر(.)92

اخلامتة

تلخص عملي في هذا البحث عن أهم النتائج التالية:

•

إبراز حقيقة الدعاء ،ومعرفة معناه ،من خالل كتب اللغة واالصطالح.

•

أهمية الدعاء الوارد عن األنبياء –عليهم السالم -وخصوصاً سيدنا إبراهيم الخليل .

•

من خالل البحث علمنا أن هللا سبحانه وتعالى يستجيب لعباده الصالحين ما لم يستجبه لغيرهم؛ لوقوعه من قلوب ضارعة متصلة باهلل سبحانه

وتعالى.
•
•
•

من خالل البحث علمنا َّ
أن هللا سبحانه وتعالى نهى عن الدعاء للمشركين ولو كانوا أولي قربى ،وإن كان هذا الدعاء من خليل الرحمن.
َّ
إن هللا سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام مكاناً آمناً ،ورزق أهله من الثمرات مع كونهم في و ٍاد غير زرع استجاب ًة لخليله إبراهيم .

ص بدعائه نفسه فقط ،بل ليدعوا له ولذريته
يخ َّ
على المؤمن أن يتأسى بإبراهيم  في دعائه المداومة على العبادة وإقامة الصالة ،وأن ال ُ

وللمسلمين.

الهاشمي الكريم ،وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة ،وأتم التسليم على النبي العربي
ِّ
إلى يوم الدين.

اهلوامش
) (1ينـظر :الصحـاح تاج اللغة وصـحاح العربية ،ألبـي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 393هـ) ،تحـقيق :أحمد عبد الغـفور
عطار ،العلم للماليين – بـيروت ،ط 1407 ،4هـ  1987 -م ،مادة (دعا).2337/6 ،



 





دعاء إبراهيم(عليه السالم)دراسة تفسريية بيانية



) (2المـحكم والمـحيط األعظم ،ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هـ)  ،تحـقيق :عبد الحميـد هنداوي ،الكـتب العلمـية –
بـيروت ،ط1421 ،1هـ 2000 -م ،مادة (د ع و).325/2 ،
) (3المصباح المنير فـي غريب الشرح الكبير ،ألحمد بن محمد بن علي الفـيومي ثم الحموي ،أبي العباس (ت نحو 770هـ) ،المكتبة العلمية
– بـيروت ،مادة (د ع و).194/1 ،

) (4ينـظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفـين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي
القاهري (ت 1031هـ) ،عالم الكتب  38عبد الخالق ثروت-القاهرة ،ط1410 ،1هـ1990-م ،ص.166

) (5ينـظر :المصدر نفسه.
) (6ينـظر :القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،الدكتور سعدي أبو حبيب ،الفكر ،دمشق – سورية ،ط 1408 ،2هـ  1988 -م ،ص.131
) (7ينـظر :التعريفات الفقهية ،لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ،الكتب العلمية  ،ط1424 ،1هـ 2003 -م ،ص.95

) (8ينـظر :المنتظم فـي تاريخ األمم والملوك ،لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ،تحـقيق :محمد عبد
القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،الكتب العلمية ،بـيروت ،ط 1412 ،1هـ  1992 -م.258/1 ،
) (9كوثى :قرية بسواد العراق قديمة ،ينسب إليها إبراهيم الخليل -عليه السالم .-ينـظر :آثار البالد وأخبار العباد ،لزكريا بن محمد بن محمود
القزويني (ت 682هـ) ،صادر – بـيروت ،ص.449

) (10حران :مدينة قديمة فـي بالد ما بين النهرين تقع حالياً جنوب شرق تركيا عند منبع نهر البليخ أحد روافد نهر الفرات .ينـظر :موقع

ويكيبيديا. https://ar.wikipedia.org/wiki.

) (11ينـظر :الكامل فـي التاريخ ،ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين
ابن األثير (ت 630هـ) ،تحـقيق :عمر عبد السالم تدمري ،الكتاب العربي ،بـيروت – لبنان ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.86/1 ،

) (12ينـظر :تفسير القرآن العظيم ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 774هـ) ،تحـقيق :سامي بن محمد
سالمة ،طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.161/1 ،

) (13ينـظر :تاريخ ابن الوردي ،لعمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس ،أبي حفص ،زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (ت
749هـ) ،الكتب العلمية  ،لبنان – بـيروت ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.14/1 ،
) (14ينـظر :الكـامل فـي التاريخ ،البن األثير.93/1 ،

) (15ينـظر :المختصر فـي أخبار البشر ،ألبي الفـداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محـمود بن محـمد ابـن عمر بن شاهنـشاه بن أيـوب،
المـلك المؤيد ،صـاحب حـماة (ت 732هـ) ،المطبعة الحسينية المصرية ،ط.14/1 ،1
) (16الشعراء.85 – 83 :

) (17ينـظر :مفاتيح الغيب ،ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن الحسـن بن الحـسين التيـمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت
606هـ) ،إحياء التراث العربي – بـيروت ،ط1420 ،3هـ.514/24 ،

) (18الشعراء83 :

) (19ينـظر :زاد المسير فـي علم التفسير ،لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ،تحـقيق :عبد الرزاق
المهدي ،الكتاب العربي – بـيروت ،ط1422 ،1هـ.341/3 ،

) (20ينـظر :الجامع ألحكام القرآن  ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671هـ)،

تحـقيق :أحمد البردوني -وإبراهيم أطفـيش ،الكتب المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.112/13 ،
) (21ينـظر :زاد المسير  ،البن الجوزي.341/3 ،

) (22ينـظر :الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبي إسحاق (ت 427هـ) ،تحـقيق :اإلمام أبي محمد بن
عاشور ،إحياء التراث العربي ،بـيروت – لبنان ،ط ،1422 ،1هـ  2002 -م.170/7 ،

) (23ينـظر :الـجامع ألحكام القرآن  ،للقرطبـي.112/13 ،
) (24الشعراء. 83 :
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) (25ينـظر :النكت والعيون ،ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت 450هـ) ،تحـقيق:
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،الكتب العلمية ،بـيروت – لبنان.176/4 ،
) (26الشعراء.85 :
) (27ينـظر :الكشف والبيان  ،للثعلبي.170/7 ،
) (28الشعراء.85 :

) (29ينـظر :تفسير المراغي ،ألحمد بن مصطفى المراغي (ت 1371هـ) ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط1365 ،1هـ -
1946م.75/19 ،
) (30الشعراء.89 – 87 :
) (31ينـظر :تفسير الماتريدي  ،لمحمد بن محمد بن محمود ،أبي منصور الماتريدي (ت333هـ) ،تحـقيق :د .مجدي باسلوم ،الكتب العلمية
 -بـيروت ،لبنان ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.65/8 ،

) (32الشعراء. 88 :
) (33ينـظر :الجامع ألحكام القران ،للقرطبي.114/13 ،
) (34الممتحنة.5 :

) (35ينـظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.520/29 ،
) (36إبراهيم.41 :
) (37ينـظر :زاد المسير ،البن الجوزي.516/2 ،
) (38هو :إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود ،أبوعمران النخعي ،من مذحج ،من أكابر التابعين صالحا وصدق رواية وحفظا للحديث ،ولد
سنة (46ه) وهو من أهل الكوفة ،مات مختفـيا من الحجاج سنة 96( :ه) .ينـظر :األعالم ،للزركلي.80/1 ،
) (39هو :محمد بن مسلم بن عبد هللا بن ِّش َهاب ُّ
الزْهري  ،من بني زهرة بن كالب ،من قريش ،أبو بكر :أول من دون الحديث ،وأحد أكابر
الحفاظ والفقهاء  ،وعالم ا لحجاز والشام  ،تابعي ،من أهل المدينة  ،متفق على جاللته وإتقانه  ،وردت عنه الرواية فـي حروف القرآن  ،مات
بش ْغب  ،آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين سنة (124هـ) .ينـظر :وفـيات األعيان ،البن خلكان177/4 ،؛ وسير أعالم النبالء ،للذهبي/5 ،
َ
.326
) (40المصدر نفسه .326 /5 ،

محمد بن العالء القشيري ،أبو الفضل .قال عنه المؤلف :بصري انتقل إلى مصر ومات بها ،حدث عن إسماعيل القاضي
 ))41هو :بكر بن َّ
إجازة وسمع من كبار أصحابه .حدث عنه من ال يحصى من المصريين واألندلسيين والقرويين .كان من كبار فقهاء المالكية بمصر وتقلد

أعماال للقضاة  .الف كتبا جليلة منها :كتاب األحكام المختصر من من كتاب إسماعيل بالزيادة= =عليه ،وأصول الفقه ،ومسائل الخالف .ورأيت
له كتاب :مآخذ األصول(ت344هـ) .ينـظر :ترتيب المدارك.271 - 270 /5 ،

) (42ينـظر :الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.375/9 ،
) (43يوسف.82 :
) (44ينـظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.107/19 ،
) (45الشعراء.86 :

) (46ينـظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.516/24 ،
) (47التوبة.114 :
) (48ينـظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.517-516/24 ،
) (49الصافات.100 :

) (50ينـظر :جامع البيان فـي تأويل القرآن ،لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبي جعفر الطبري (ت 310هـ) ،تحـقيق :أحمد
محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000 -م.72/21 ،



 





دعاء إبراهيم(عليه السالم)دراسة تفسريية بيانية



) (51الصافات.102 :
) (52ينـظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.345/26 ،
) (53البقرة.128 :
) (54ينـظر :الصحاح ،للجوهري ،مادة (ذرأ).51/1 ،
) (55ينـظر :التحرير والتنوير ،لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393هـ) ،التونسية للنشر – تونس1984 ،
هـ.720/1 ،

) (56أي :سيدنا إبراهيم وإسماعيل – عليهما السالم .-

) (57ينـظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 685هـ) ،تحـقيق :محمد
عبد الرحمن المرعشلي ،إحياء التراث العربي – بـيروت ،ط 1418 ،1هـ.106/1 ،

) (58ينـظر :النكت والعيون ،للماوردي.191/1 ،

) (59ينـظر :تفسير الماتريدي ،ألبي منصور الماتريدي.565/1 ،
) (60البقرة.129 :

) (61ينـظر :لباب التأويل فـي معاني التنزيل ،لعالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسن ،المعروف بالخازن (ت
741هـ) ،تحـقيق :محمد علي شاهين ،الكتب العلمية – بـيروت ،ط 1415 ،1هـ.82/1 ،

) (62المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  ،النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 405هـ) ،تحـقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،الكتب العلمية – بـيروت ،ط1411 ،1ه–1990م ،كتاب التفسير ،تفسير سورة األحزاب ،برقم.453/2 ،3566 :
) (63ينـظر :أنوار التنزيل ،للبيضاوي.106/1 ،
) (64إبراهيم.37 :

) (65ينـظر :مفاتيح الغيب فـي تفسير القرآن  ،لمحيي السنة  ،أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 510هـ)،
تحـقيق  :عبد الرزاق المهدي ،إحياء التراث العربي –بـيروت ،ط1420 ،1هـ.43/3 ،
) (66ينـظر :أنوار التنزيل ،للبيضاوي.201/3 ،
) (67القصص.57 :

) (68ينـظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.514/4 ،
) (69البقرة.128 :
) (70ينـظر :المصباح المنير ،للفـيومي ،مادة (ن س ك).603/2 ،
) (71ينـظر :الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.128/2 ،
) (72ينـظر :تفسير الخازن.81/1 ،

) (73زاد المسير ،البن الجوزي.113/1 ،
) (74إبراهيم.40 :
) (75ينـظر :الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.375/9 ،
) (76ينـظر :روح المعاني فـي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي (ت 1270هـ) ،تحـقيق:
علي عبد الباري عطية ،الكتب العلمية – بـيروت ،ط1415 ،1ه.229/7 ،

) (77البقرة.127 :
) (78ينـظر :السراج المنير فـي اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير ،لشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (ت 977هـ) ،مطبعة بوالق (األميرية) – القاهرة1285 ،هـ.92/1 ،

) (79ينـظر :تفسير المراغي.216/1 ،
) (80إبراهيم.40 :
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) (81ينـظر :تفسير الخازن.42/3 ،
) (82مريم.48 :
) (83إبراهيم.35 :

) (84ينـظر :تفسير الشعراوي ،لمحمد متولي الشعراوي (ت 1418هـ) ،مطابع أخبار اليوم1997 ،م.10970/18 ،
) (85العنكبوت.67 :

) (86آل عمران . 96 :ينـظر :موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ،أ .د .حكمت بن بشير بن ياسين ،المآثر للنشر والتوزيع
والطباعة -المدينة النبوية ،ط1420 ،1هـ1999 -م.140/3 ،
) (87آل عمران. 97 :
) (88ينـظر :تفسير الشعراوي.10970/18 ،
) (89البقرة.126 :

) (90ينـظر :جامع البيان ،للطبري.47/2 ،
) (91البقرة.124 :
) (92ينـظر :النكت والعيون ،للماوردي.189/1 ،

املصادر واملراجع
•

القرآن الكريم.

-1آثار البالد وأخبار العـباد ،لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت 682هـ) ،دار صادر – بـيروت ،د.ت ،د.ط.

-2أنوار التنزيـل وأسرار التأويل ،لناصـر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضـاوي (ت 685هـ) ،تحـقيق :محـمد عبد

الرحـمن المرعشـلي ،دار إحيـاء التراث العربي – بـيروت ،ط 1418 ،1هـ.

-3تاريخ ابن الوردي ،لعمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس ،أبي حفص ،زين الدين ابن الوردي المـعري الكندي (ت 749هـ)،

دار الكتب العلمية  ،لبنان – بـيروت ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.
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