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 اآلثار الجمية في والدة الخميل في الحمة السيفية
 د. ثامر كاظم الخفاجي

 مدير معهد المعممين المركزي/بابل
 المقدمة

اإلسػػيوي  وػف ارتػػراث اإل سػذ   ارػػذل وػذ يػػزاؿ و عػ دا حتػػ، ارع ػر ارحذاػػرم  ػذا ارتػػراث اراػػ ـ   ارعربيػ  ُتعػد ارروػػ ز     
ػذ  ذ ػت رعربيػ    اارذل آؿ إري ػذ وػف السػي  ذ ر اد ارفةذ ػ   اإلسػيوي م  تػراث  ػؿ الوػ   ػ  ر ػيد ذ اربػذر   ذ يرتبػذ اروعبػرة َتو 

إال بإحيػذ  ترافبػذ  بعفػه  إ ػه  ػ  ال ػؿ ارػذل يرعػ   رألوػ تليه وف تةدـ    وعذالت ارحاذرة  ارفةذ    ذ ػ م  وػذ وػف تةػدـ 
ارعربػػ م ل  ػػذ  عػػيش  ػػ  ت ػػر تت ػػذرع  يػػه  إريػػه  ػػ  ب ػػذ  ارحذاػػر  اروسػػتةبؿ وػػ  إاػػذ ذت ارع ػػرم  تػػزداد ال ويػػ  ارتػػراث

اآلرا   ال  ذر  تةػؼ الوػ  ارعربيػ   سػط  ػذا ار ػراع  ػ  حيػرة وػف الور ػذ  رػذرؾ رػـ   ػف  ػ  يػـ  وػف اليػذـ الحػ ج و ػذ إرػ، 
م  إذا  ذف ارتراث وذاػيذ  عتػز بػه   ف ػر  بػ  اآلف اػر رة  عػ د  حيػذةم  اريػـ   دراس  تراف ذ  ارتفتيش  يه  حذعت ذ إريه اريـ 

ارحلػػ   وعػػد ذ ارعػػذرـ ارعربػػ   اإلسػػيو   و بػػذ ودي ػػ   ال ػػذ ابحػػث تػػف  ػػذ  ارروػػ ز ارتػػ   ذ ػػت ي وػػذر وػػذ الف  ػػ عت حاػػذرة 
 .اإلسيوي ارعربي   ععلت وف  ذ  ارودي   ور ز رلحاذرة 

ف س ا ذ إ بػذ كػ لت وػذدة ت -ارسيـ  ـتليبو ذرب ال بيذ  ال ر  ارعـز  بذل ص  -تليبـ ارسيـ  ال بيذ اوتذزت و ذرب     
فريػػ  ا بػػرا ربػػذ اإلتػػيـ  احتكػػد ا وػػف العػػؿ تػػد ي بذ  ػػ   تػػب اػػ و  تسػػت رؼ اروتتبػػ   ليػػر م  ةػػد يتر ػػد رو ػػذرببـ اروتتبػػ  
 يتلةفبذ وف  در ارر اة ال  يت يد ذ وف بط ف ار تب وف   ذ    ذؾم   ذف  ذا ار ـ اربذئػؿ ب فسػه ارػذل تكػبد رػه وعلػدات 

اروطب ت م بحيث ال بح بديبيذ ال ي  ر  إال و ذبرم  وذ تحدث به ارةراف ار ريـ  اررسػ ؿ ار ػريـ  ػل، ا  ار تب ارو ط ط    
ال   بير وف ال ذبر ار حذب  ال  تظيـ وف تظوذ  ارتػذري  ال  وػذ كػذ ؿ بحيػث   ال ؿ بيته ار راـ تليبـ ارسيـ تليه  اره  سلـ

 تعددة بتعدد ار رذئ   ارو ارؼ.ت  ف ارو ةب  ال  اركبذدة وت فرة بت فر اروفردات  و
 اريػػـ   ةػػػدـ بحفػػذر  فبػػػت  يػػػه  الدة  بػػ  وػػػف ال بيػػػذ  ا  تعػػذر،   ػػػ  إبػػػرا يـ ار ليػػؿ تليػػػه ارسػػػيـ  ػػ  الرض بذبػػػؿ و ػػػذ الالؼ   

َّربػ ف َوِلَ بػـ  وػر د بػف  ارس يفم وػف  ػيؿ ارر ايػذت  ار  ػ ص ارتذري يػ  يػـ   ػذف ال ػؿ بذبػؿ يعبػد ف ار  ا ػب  ال ػ ذـ  ي
 : الدة ار ليؿ    ارحل  ارسيفي راآلفذر ارعلي  ذفم  ةد ت ذ ؿ اربحث ارذل سوي ذ :   ع
 ارو ارد ارت  ذ ر ذ ارةرآف ار ريـ    ذ ر إبرا يـ تليه ارسيـ. -ٔ
  اروفسريف. فوذ عذ  ذ ر  ت د ارلغ يي -ٕ

 ذته تليه ارسيـ. ار   ص ارتذري ي  ح ؿ  الدته   عرته  ال الد      تال بذر  تليه ارسيـ  ذ ر ارر ايذ -ٖ

و بذ:  تب ارلغ    تذب ارع  رل  ابف ارع زل  ارفير ز  اتتودت     ذا اربحث تل، وعو ت  طيب  وف ارو ذدر  اروراع م   
 لير ػػػذ وػػػف  تػػػب م م  ارطبذطبػػػذئ  ارف ػػػر ارػػػرازل ارزو كػػػرلم آبػػػذدل  ارسػػػي ط م   تػػػب ارتفسػػػيرم و بػػػذ: ارةرطبػػػ   ارط سػػػ  

  لير ذ وف ار تب. م ابف  فير  اروسع دلذرطبرل    تب ارتذري : ارتفسيرم 
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 إبراهيم الخميل في القرآن الكريم:
م     ال بر وػ رد بعػد ذ ػر استعوؿ اسـ إبرا يـ    تسع   ستيف و ردا    ارةرآف ار ريـ   

وػرةم   ػذا يػدؿ تلػ، ا توػذـ ارةػرآف ار ػريـ  ٖٙٔو س، تليه ارسيـ ارذل ذ ػر  ارةػرآف ارعظػيـ 
ف حيذتػه  ذ ػت حذ لػػ  بذلحػداث  وسػيرته  ْرػؼ ربدايػػ  ارعبػذدم  يليػؽ بػذر ح  اإلربػػ  بكػن هم ال

آيػ  تةريبػػذر و يػػ   ٕٓٓسػػ رةم  تراػت  رػػذئ  حيذتػه  ػػ   ٕ٘ ارةػرآف ار ػػريـ الف يحػّدث ببػػذ  يبػّتـ بكػػن بذم  ةػد عػػذ  ذ ػػر   ػ  
ارت حيد  اتتزاؿ ر وه   فذته  ا توذوػه ب ارديػه  ود ي م  رد ترض ارةرآف ار ريـ وةتطفذت وف حيذة إبرا يـ تليه ارسيـ    

 ا توذوػػه بذريتػػه   ػػذرؾ ا توذوػػه باػػي  ه وػػف ارويئ ػػ   ذ ػػر بعػػض ادتيتػػه تليػػه ارسػػيـ  وػػذ  ػػ  ديػػف إبػػرا يـ وػػف الح ػػذـ 
  سيرته ارر حي   ك  يته  تذري  حيذته  لير ذ: 

ِذ اْبَتَمى ِإْبرَراِهيَم َربهرُ  ِبَكِمَمراتٍ    ْهرِدي  قال تعالى: )َواِ  َُ يهِتري َقراَل ال َيَيراُل  مُرَك ِلميهراِس ِإَمامرًا َقراَل َوِمرْن ُذر  ُِ َََتمهُهنه َقراَل ِإي ري َجا َفر
 .(ٔ)الظهاِلِميَن(

ِهردْ  َُ ْذ َجَعْمَيا اْلَبْيَت َمثَاَبًة ِلميهاِس َوَأْميًا َواتهِخُذوا ِمْن َمَقراِم ِإْبرَراِهيَم ُمَلرّمًى َو يَل َأْن َِّه رَرا  َياقال تعالى: )َواِ  ُِ ْسرَما ِإَلرى ِإْبرَراِهيَم َواِ 
ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرب  اْجَعْل َهَذا َبَمدًا آِميًا َواْرُزْق َأْهَمُ  ِمَن الثهَمرَراِت  قال تعالى: ) (ٕ)َبْيِتَي ِلمِّهاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرهكهِع السهُجوِد( َواِ 

َذاِب اليهاِر َوِبْئَس اْلَمِليُر( َمْن آَمَن ِمْيُهْم ِبالمه ِ  َُ ََُمت ُعُ  َقِمياًل ثُمه َأْضَِّرهُه ِإَلى   .(ٖ)َواْلَيْوِم اآْلِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َف
يُل َربهَيا َتَقبهْل ِميها ِإيهَك َأْيتَ   ُِ ْسَما َد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  ُِ ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَوا   .(ٗ)السهِميُع اْلَعِميُم( قال تعالى: )َواِ 
ْن ِممهِة ِإْبَراِهيَم ِإاله َمْن َسِفَ  َيْفَسُ  َوَلَقِد اْلََِّفْيَياُه ِفي الدهْيَيا َوا ِ   َُ اِلِحيَن(قال تعالى: )َوَمْن َيْرَغُب    .(٘)يهُ  ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الله
ى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِييِ  َويَ     .(ٙ)ْعُقوُب َيا َبِييه ِإنه المهَ  اْلََِّفى َلُكُم الد يَن َفال َتُموُتنه ِإاله َوَأْيُتْم ُمْسِمُموَن(قال تعالى: )َوَوله
َلَ  آَباِئَك ِإْبرَراِهيَم  َيْعُبُد ِإَلَهكَ  قال تعالى: )َأْم ُكْيُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِييِ  َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا  َواِ 

ْسَحاَق ِإَلهًا َواِحدًا َوَيْحُن َلُ  ُمْسِمُموَن( يَل َواِ  ُِ ْسَما   .(ٚ)َواِ 
  .(ٛ)ِرِكيَن(قال تعالى: )َوَقاُلوا ُكوُيوا ُهودًا َأْو َيَلاَرى َتْهَتُدوا ُقْل َبْل ِممهَة ِإْبَراِهيَم َحِييفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ  
ْسَحاَق َوَيْعقُ قال تع  يَل َواِ  ُِ ْسَما َْسَباِِّ َوَمرا ُأوِترَي ُموَسرى الى: )ُقوُلوا آَميها ِبالمهِ  َوَما أُْيِزَل ِإَلْيَيا َوَما أُْيِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َواِ  وَب َواْْ

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْيُهْم وَ  يَسى َوَما ُأوِتَي اليهِبيهوَن ِمْن َرب ِهْم ال ُيَفر  ُِ  .(ٜ)َيْحُن َلُ  ُمْسِمُموَن(َو
َْسَباَِّ َكاُيوا ُهودًا َأْو َيلَ   ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْ يَل َواِ  ُِ ْسَما َمُم َأِم المهُ  َوَمْن قال تعالى: )َأْم َتُقوُلوَن ِإنه ِإْبَراِهيَم َواِ  ُْ اَرى ُقْل َأَأْيُتْم َأ

ْيَدُه ِمَن المه  ُِ مها َتْعَمُموَن(َأْظَمُم ِممهْن َكَتَم َشَهاَدًة  َُ  .(ٓٔ)ِ  َوَما المهُ  ِبَغاِفٍل 
ب رَي الهرِذي ُيْحِيري َوُيِميرُت َقراَل َأَيرا قال تعالى: )َأَلْم َتَر ِإَلرى الهرِذي َحراإه ِإْبرَراِهيَم ِفري َرب رِ  َأْن آتَراُه المهرُ  اْلُمْمرَك ِإْذ َقراَل ِإْبرَراِهيُم رَ  

َِْت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهرَت الهرِذي َكَفرَر َوالمهرُ  الُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَرا َِْتي ِبالشهْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َف َيْهرِدي اْلَقرْوَم  ِهيُم َفِإنه المهَ  َي
  .(ٔٔ)الظهاِلِميَن(

ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َرب  َأِرِيي َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَولَ   ْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَمى َوَلِكْن ِلَيَِّْمِئنه َقْمِبري َقراَل َفُخرْذ َأْرَبَعرًة ِمرَن قال تعالى: )َواِ 
مَ  ُْ َِْتيَيَك َسْعيًا َوا ُُُهنه َي َمى ُكل  َجَبٍل ِمْيُهنه ُجْزءًا ثُمه اْد َُ ِزيٌز َحِكيٌم(الِّهْيِر َفُلْرُهنه ِإَلْيَك ثُمه اْجَعْل  َُ   .(ٕٔ)ْم َأنه المهَ  

َمى اْلَعاَلِميَن(قال    َُ ْمَراَن  ُِ   .(ٖٔ)تعالى: )ِإنه المهَ  اْلََِّفى آَدَم َوُيوحًا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل 
ْيِجيُل ِإاله ِمْن  وَن ِفي ِإْبَراِهيَم َوَما أُْيِزَلِت التهْوَراُة َواِْْ   .(ٗٔ)وَن(َبْعِدِه َأَفال َتْعِقمُ قال تعالى: )َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحاجه

  .(٘ٔ)ِكيَن(قال تعالى: )َما َكاَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َوال َيْلَراِيّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِييفًا ُمْسِممًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِ  
ْسَما  َمى ِإْبَراِهيَم َواِ  َُ َمْيَيا َوَما أُْيِزَل  َُ َْسَباِِّ َوَمرا ُأوِترَي ُموَسرى قال تعالى: )ُقْل آَميها ِبالمهِ  َوَما أُْيِزَل  ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْ يَل َواِ  ُِ

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْيُهْم َوَيْحُن َلُ  ُمْسِمُموَن( يَسى َواليهِبيهوَن ِمْن َرب ِهْم ال ُيَفر  ُِ   .(ٙٔ)َو
 .(ٚٔ)َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن( قال تعالى: )ُقْل َلَدَق المهُ  َفاتهِبُعوا ِممهَة ِإْبَراِهيَم َحِييفًا َوَما 
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َمرى اليهراِس ِحراه اْلَبْيرتِ  َُ  قال تعالى: )ِفيِ  آَياٌت َبي َياٌت َمَقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَمُ  َكاَن آِميًا َوِلمهِ  
ِن اْلَعاَلِميَن( َُ  .(ٛٔ)َمِن اْسَتَِّاَع ِإَلْيِ  َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنه المهَ  َغِييٌّ 

َمررى َمررا آتَرراُهُم المهررُ  ِمررْن َفْضررِمِ  َفَقررْد آَتْيَيررا آَل ِإْبررَراِهيَم    َُ قررال تعررالى: )َأْم َيْحُسررُدوَن اليهرراَس 
ِظيمًا( َُ   .(ٜٔ)اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَياُهْم ُمْمكًا 

ـَ َ ْعَبُه ِرل ِه َ ُ َ    ْف اَلْسَل ـَ َحِ يفذر َ ات َ َذ ارل ُه رذؿ تعذر،: )َ َوْف اَلْحَسُف ِدي ذر ِوو  ُوْحِسٌف َ ات َبَ  ِول َ  ِإْبَراِ ي
ـَ َ ِليير( ِإْبَراِ ي
(ٕٓ).   

ْسحَ رذؿ تعذر،: )ِإ  ذ اَلْ َحْيَ ذ ِإَرْيَؾ َ َوذ اَلْ َحْيَ ذ ِإَر، ُ  ٍح َ ار  ِبيِّيَف ِوْف َبْعِدِ  َ اَلْ َحْيَ ذ ِإَر، ِإْبرَ   ْسَوذِتيَؿ َ اِس ـَ َ اِس ذَؽ َ َيْعُة َب َ اْلَْسَبذِط اِ ي
  .(ٕٔ)َ ِتيَس، َ اَليُّ َب َ ُي ُ َس َ َ ذُر َف َ ُسَلْيَوذَف َ آَتْيَ ذ َداُ َد َزُب رار(

ـُ ِلَِبيِه آَزَر اَلَتت ِ ُذ اَلْ َ ذوذر آِرَب ر ِإ ِّ  اَلَراَؾ َ َرْ َوَؾ ِ   َايٍؿ ُوبِ    ْذ َرذَؿ ِإْبَراِ ي   .(ٕٕ)يٍف(رذؿ تعذر،: )َ اِس
ـَ َوَلُ  َت ارس َوذَ اِت َ اْلَْرِض َ ِرَيُ  َف ِوَف اْرُو ِرِ يَف(   رذؿ تعذر،: )َ َ َذِرَؾ ُ ِرل ِإْبَراِ ي

(ٕٖ).  

ذ اَلَ َؿ َرذَؿ ال اُلِحبُّ اآْلِ ِليَف(   .(ٕٗ)رذؿ تعذر،: )َ َلو ذ َعف  َتَلْيِه ارل ْيُؿ َرالا َ ْ َ بذر َرذَؿ َ َذا َربِّ  َ َلو 

ْبُت َ ْعِبَ  ِرل ِذل َ َطَر ارس َوذَ اِت َ اْلَْرَض َحِ يفذر َ َوذ اَلَ ذ ِوَف اْرُوْكِرِ يَف(    .(ٕ٘)رذؿ تعذر،: )ِإ ِّ  َ ع 

ـَ َتَل، َرْ ِوِه َ ْرَ ُ  َدَرَعذٍت َوْف َ َكذُ  ِإف  َرب َؾ َحِ يـٌ    تَُ ذ آَتْيَ ذَ ذ ِإْبَراِ ي ِليـٌ(تَ  رذؿ تعذر،: )َ ِتْلَؾ ُحع 
(ٕ٘). 

ذ اَلَ َلْت َرذَؿ َيذ َرْ ـِ ِإ ِّ  َبرِ    ذ ُتْكِرُ  َف(رذؿ تعذر،: )َ َلو ذ َرالا ارك ْوَس َبذِزَل ر َرذَؿ َ َذا َربِّ  َ َذا اَلْ َبُر َ َلو   .(ٕٙ)لٌ  ِوو 
ـَ َحِ يفذر َ َوذ َ ذَف ِوَف اْرُوْكِرِ يَف(رذؿ تعذر،: )ُرْؿ ِإ  ِ   َ َداِ   َربِّ  ِإَر، ِ َراٍط ُوْسَتِةيـٍ ِدي ذر ِرَيوذر وِ    ل َ  ِإْبَراِ ي

(ٕٚ). 
ـَ َ اَلْ َحذ   ـْ َرْ ـِ ُ  ٍح َ َتذٍد َ َفُو َد َ َرْ ـِ ِإْبَراِ ي ـْ َ َبُن ار ِذيَف ِوْف َرْبِلِب ـْ َيْنِتِب ـْ رذؿ تعذر،: )اَلَر ـْ ُرُسُلُب َتِفَ ذِت اَلَتْتُب َْ ِب َوْدَيَف َ اْرُو
ـْ َيْظِلُو َف(ِبذْرَبيِّ  ـْ َ َرِ ْف َ ذُ  ا اَلْ ُفَسُب َ ذِت َ َوذ َ ذَف ارل ُه ِرَيْظِلَوُب

(ٕٛ). 

ذ َتَبي َف َرُه    ـَ ِلِبيِه ِإال  َتْف َوْ ِتَدٍة َ َتَدَ ذ ِإي ذُ  َ َلو  ـَ َلَ  اٌ   اَل  ُه َتُد ٌّ ِرل ِه َتَبر اَل ِوْ هُ رذؿ تعذر،: )َ َوذ َ ذَف اْسِتْغَفذُر ِإْبَراِ ي ِإف  ِإْبَراِ ي
) َحِليـٌ
(ٕٜ).  

ـَ ِبذْرُبْكَرا َرذُر ا َسيوذر َرذَؿ َسيـٌ َ َوذ َرِبَث اَلْف َعذَ  ِبِعْعؿٍ      .(ٖٓ) َحِ يٍذ(رذؿ تعذر،: )َ َرَةْد َعذَ ْت ُرُسُلَ ذ ِإْبَراِ ي

 .(ٖٔ)ا َبْعِل  َكْي ذر ِإف  َ َذا َرَكْ ٌ  َتِعيٌب(رذؿ تعذر،: )َرذَرْت َيذ َ ْيَلَت، اَلاَلِرُد َ اَلَ ذ َتُع ٌز َ َ ذَ  

ـْ اَلْ َؿ اْرَبْيِت ِإ  ُه َحوِ     .(ٕٖ)يٌد َوِعيٌد(رذؿ تعذر،: )َرذُر ا اَلَتْعَعِبيَف ِوْف اَلْوِر ارل ِه َرْحَوُت ارل ِه َ َبَرَ ذُتُه َتَلْيُ 
ْ عُ    ـَ ارر  ذ َذَ َب َتْف ِإْبَراِ ي  .(ٖٖ)َ َعذَ ْتُه اْرُبْكَرا ُيَعذِدُرَ ذ ِ   َرْ ـِ ُر ٍط( رذؿ تعذر،: )َ َلو 
ـَ َرَحِليـٌ اَل  اٌ  ُوِ يٌب(  رذؿ تعذر،: )ِإف  ِإْبَراِ ي

(ٖٗ). 
ـْ َتَذاٌب َلْيُر َوْردُ    ـْ آِتيِب ـُ اَلْتِرْض َتْف َ َذا ِإ  ُه َرْد َعذَ  اَلْوُر َربَِّؾ َ اِس  ُب  .(ٖ٘) ٍد(رذؿ تعذر،: )َيذ ِإْبَراِ ي

ُـّ ِ ْعَوَتُه َتَلْيَؾ َ َتَل، آ   َبذ َتَل، اَلَبَ ْيَؾ رذؿ تعذر،: )َ َ َذِرَؾ َيْعَتِبيَؾ َربَُّؾ َ ُيَعلُِّوَؾ ِوْف َتْنِ يِؿ اْلََحذِديِث َ ُيِت ِؿ َيْعُة َب َ َوذ اَلَتو 
) ْسَحذَؽ ِإف  َرب َؾ َتِليـٌ َحِ يـٌ ـَ َ اِس ِوْف َرْبُؿ ِإْبَراِ ي
(ٖٙ).  

ْسَحذَؽ َ َيْعُة َب َوذ َ ذَف َرَ ذ اَلْف ُ ْكِرَؾ ِبذرل ِه ِوْف َك ْ    ـَ َ اِس ٍ  َذِرَؾ ِوْف َ ْاِؿ ارل ِه َتَلْيَ ذ رذؿ تعذر،: )َ ات َبْعُت ِول َ  آَبذئ  ِإْبَراِ ي
  .(ٖٚ)َ َتَل، ار  ذِس َ َرِ ف  اَلْ َفَر ار  ذِس ال َيْكُ ُر َف(

ْذ َرذ  (رذؿ تعذر،: )َ اِس ـَ ـُ َربِّ اْعَعْؿ َ َذا اْرَبَلَد آِو ذر َ اْعُ ْبِ   َ َبِ    اَلْف َ ْعُبَد اْلَْ َ ذ َؿ ِإْبَراِ ي
(ٖٛ).  

) ـَ ـْ َتْف َاْيِؼ ِإْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )َ َ بِّْئُب
(ٖٜ).  

ـْ َيُؾ ِوَف  ـَ َ ذَف اُلو  ر َرذِ تذر ِرل ِه َحِ يفذر َ َر  .(ٓٗ)اْرُوْكِرِ يَف(رذؿ تعذر،: )ِإف  ِإْبَراِ ي
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)  .(ٔٗ)رذؿ تعذر،: )َكذِ رار َلَْ ُعِوِه اْعَتَبذُ  َ َ َداُ  ِإَر، ِ َراٍط ُوْسَتِةيـٍ

ـَ َحِ يفذر َ َوذ َ ذَف ِوَف اْرُوْكِرِ يَف( ـ  اَلْ َحْيَ ذ ِإَرْيَؾ اَلِف ات ِبْ  ِول َ  ِإْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )ُف
(ٕٗ).  

ـَ ِإ  ُه َ ذَف ِ دِّيةذر َ ِبّيذر(رذؿ تعذر،: )َ اْذُ ْر ِ    اْرِ َتذِب ِإْبَراِ ي
(ٖٗ).  

ـْ َتْ َتِه َلَْرُعَو  َؾ َ اْ ُعْرِ   َوِلّيذر( ـُ َرِئْف َر رذؿ تعذر،: َرذَؿ اَلَراِلٌب اَلْ َت َتْف آِرَبِت  َيذ ِإْبَراِ ي
(ٗٗ). 

ـْ وِ    ـَ ارل ُه َتَلْيِب ْسرائيَؿ َ ِوو ْف رذؿ تعذر،: اُل َرِئَؾ ار ِذيَف اَلْ َع ـَ َ اِس ي ِ  ِإْبَراِ ي ْف َحَوْلَ ذ َوَ  ُ  ٍح َ ِوْف ُذرِّ ـَ َ ِوو  ي ِ  آَد َف ار  ِبيِّيَف ِوْف ُذرِّ
دار َ ُبِ ّيذر( ـْ آَيذُت ارر ْحَوِف َ رُّ ا ُسع  َ َدْيَ ذ َ اْعَتَبْيَ ذ ِإَذا تُْتَل، َتَلْيِب
(ٗ٘).  

ـَ ُرْكَدُ  ِوْف َرْبُؿ َ ُ   ذ ِبِه َتذِرِويَف(رذؿ تعذر،: )َ َرَةْد آَتيْ   َ ذ ِإْبَراِ ي
(ٗٙ). 

ـُ(  ـْ ُيَةذُؿ َرُه ِإْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )َرذُر ا َسِوْعَ ذ َ ت،ر َيْذُ ُرُ 
(ٗٚ).   

ـُ(  رذؿ تعذر،: )َرذُر ا اَلاَلْ َت َ َعْلَت َ َذا ِبآِرَبِتَ ذ َيذ ِإْبَراِ ي
(ٗٛ).  

(رذؿ تعذر،: )ُرْلَ ذ   ـَ َيذ َ ذُر ُ  ِ   َبْردار َ َسيوذر َتَل، ِإْبَراِ ي
(ٜٗ).  

  .(ٓ٘)رذؿ تعذر،: )َ َ َ ْبَ ذ َرُه ِإْسَحذَؽ َ َيْعُة َب َ ذِ َل ر َ ُ ّير َعَعْلَ ذ َ ذِرِحيَف( 
ْسَحذَؽ ِإف      .(ٔ٘)َربِّ  َرَسِويُ  اردَُّتذِ ( رذؿ تعذر،: )اْرَحْوُد ِرل ِه ار ِذل َ َ َب ِر  َتَل، اْرِ َبِر ِإْسَوذِتيَؿ َ اِس
ـَ َ َرْ ـُ ُر ٍط(  رذؿ تعذر،: )َ َرْ ـُ ِإْبَراِ ي

(ٕ٘). 

  .(ٖ٘)رذؿ تعذر،: )َ اَلذِّْف ِ   ار  ذِس ِبذْرَحجِّ َيْنُت َؾ ِرَعذالر َ َتَل، ُ ؿِّ َاذِوٍر َيْنِتيَف ِوْف ُ ؿِّ َ جٍّ َتِويٍؽ(  
ـَ ُ َ  َسو  رذؿ تعذر،: )َ َعذِ ُد ا ِ   ارل     ـْ ِإْبَراِ ي ـْ ِ   اردِّيِف ِوْف َحَرٍج ِول َ  اَلِبيُ  ـْ َ َوذ َعَعَؿ َتَلْيُ  ـُ ِه َحؽ  ِعَبذِدِ  ُ َ  اْعَتَبذُ  ذُ 

ـْ َ َتُ  ُ  ا ُكَبَداَ  َتَل، ار  ذِس َ نَ  ُس ُؿ َكِبيدار َتَلْيُ  َ ذَة َ اْتَتِ ُو ا اْرُوْسِلِويَف ِوْف َرْبُؿ َ ِ   َ َذا ِرَيُ  َف ارر  يَة َ آُت ا ارز  ِريُو ا ار  
ـَ ار  ِ يُر( ـَ اْرَوْ َر، َ ِ ْع ـْ َ ِ ْع ِبذرل ِه ُ َ  َوْ الُ 
(٘ٗ). 

 ) ـَ ـْ َ َبَن ِإْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )َ اْتُؿ َتَلْيِب
(٘٘).  

 .(ٙ٘)ِف(رذؿ تعذر،: )َ ار ِذل اَلْطَوُ  اَلْف َيْغِفَر ِر  َ ِطيَئِت  َيْ ـَ اردِّي 
 )  .(ٚ٘)رذؿ تعذر،: )َ اْعَعْلِ   ِوْف َ َرَفِ  َع  ِ  ار  ِعيـِ
ـُ(  رذؿ تعذر،: )َ آَوَف َرُه ُر ٌط َ َرذَؿ ِإ ِّ  ُوَبذِعٌر ِإَر، َربِّ  ِإ  ُه ُ َ  اْرَعِزيُز اْرَحِ ي

(٘ٛ). 

ـَ ِبذْرُبْكَرا َرذُر   ذ َعذَ ْت ُرُسُلَ ذ ِإْبَراِ ي    .(ٜ٘)ا ِإ  ذ ُوْبِلُ   اَلْ ِؿ َ ِذِ  اْرَةْرَيِ  ِإف  اَلْ َلَبذ َ ذُ  ا َظذِرِويَف(رذؿ تعذر،: )َ َرو 

ِوِ يَف( َْ    .(ٓٙ)رذؿ تعذر،: )ِإ  ُه ِوْف ِتَبذِدَ ذ اْرُو

) ـَ ْبَراِ ي ف  ِوْف ِكيَعِتِه إلَِ رذؿ تعذر،: )َ اِس
(ٙٔ).   

رذؿ تعذر،: )َ َةذَؿ ِإ ِّ  َسِةيـٌ(
(ٕٙ).   

   .(ٖٙ)تعذر،: ) ِإ ِّ  َذاِ ٌب ِإَر، َربِّ  َسَيْبِديِف(َ َرذَؿ 

ـُ( رذؿ تعذر،: )َ َ ذَدْيَ ذُ  اَلْف َيذ ِإْبَراِ ي
(ٙٗ).   

يذ ِإ  ذ َ َذِرَؾ َ ْعِزل اْرُوْحِسِ يَف( َْ    .(٘ٙ)رذؿ تعذر،: )َرْد َ د ْرَت اررُّ

   .(ٙٙ)ذِرِحيَف(رذؿ تعذر،: )َ َبك ْرَ ذُ  ِبِإْسَحذَؽ َ ِبّيذر ِوَف ار   

) ـَ رذؿ تعذر،: )َسيـٌ َتَل، ِإْبَراِ ي
(ٙٚ).   
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ـْ وُ   ي ِتِبَوذ ار ُُّب  َة َ اْرِ َتذَب َ ِوْ ُب ـَ َ َعَعْلَ ذ ِ   ُذرِّ ْبَراِ ي ْبَتٍد َ َ ِفيٌر رذؿ تعذر،: )َ َرَةْد اَلْرَسْلَ ذ ُ  حذر َ اِس
ـْ َ ذِسُة َف( ِوْ ُب
(ٙٛ).  

ْسَحذَؽ َ َيْعُة َب اُل ِر  اْلَْيِدل َ اْلَْبَ ذِر(رذؿ تعذر،: )َ اْذُ ْر  ـَ َ اِس ِتَبذَدَ ذ ِإْبَراِ ي
(ٜٙ).  

ْيَ ذ ِبِه ِإْبَرا ِ   ، ِبِه ُ  حذر َ ار ِذل اَلْ َحْيَ ذ ِإَرْيَؾ َ َوذ َ    ـْ ِوَف اردِّيِف َوذ َ    ـَ رذؿ تعذر،: )َكَرَع َرُ  ي
ـْ ِإَرْيِه ارل ُه َيْعَتِب  َ ُو َس، َ ِتيَس، اَلْف اَلِريُو ا اردِّ  ُر ا ِ يِه َ ُبَر َتَل، اْرُوْكِرِ يَف َوذ َتْدُت ُ  يَف  ال َتَتَفر 

 .(ٓٚ)ِإَرْيِه َوْف َيَكذُ  َ َيْبِدل ِإَرْيِه َوْف ُيِ يُب(
ذ َتْعُبُد َف( ـُ ِلَِبيِه َ َرْ ِوِه ِإ  ِ   َبَراٌ  ِوو  ْذ َرذَؿ ِإْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )َ اِس
(ٚٔ). 

ـَ اْرُوْ َرِويَف( رذؿ تعذر،: )َ ْؿ اَلَتذَؾ َحِديُث َاْيِؼ ِإْبَراِ ي
(ٕٚ). 

ـْ ِإ  ذ ُبَرآ ُ   ـَ َ ار ِذيَف َوَعُه ِإْذ َرذُر ا ِرَةْ ِوِب ـْ اُلْسَ ٌة َحَسَ ٌ  ِ   ِإْبَراِ ي ذ َتْعُبُد َف ِوْف ُد ِف ارل ِه رذؿ تعذر،: )َرْد َ ذَ ْت َرُ  ـْ َ ِوو  َ َفْرَ ذ  ِوْ ُ 
ِوُ  ا ِبذرل ِه َ ْحَدُ  ِإال  َرْ َؿ  َْ ـُ اْرَعَداَ ُة َ اْرَبْغَاذُ  اَلَبدار َحت ، ُت ـْ َ َبَدا َبْيَ َ ذ َ َبْيَ ُ  ـَ ِلَِبيِه َلَْسَتْغِفَرف  َرَؾ َ َوذ اَلْوِلُؾ َرَؾ ِوَف ارل ِه ِبُ  ِإْبَراِ ي

ْلَ ذ َرْيَؾ اْرَوِ يُر( ِوْف َكْ ٍ  َرب َ ذ َتَلْيَؾ َتَ    َرْيَؾ اَلَ ْبَ ذ َ اِس  .(ٖٚ)َ اِس
ـَ ار ِذل َ   ،( ْبَراِ ي رذؿ تعذر،: )َ اِس
(ٚٗ). 

ـَ َ ُو َس،( رذؿ تعذر،: )ُ ُحِؼ ِإْبَراِ ي
(ٚ٘). 

 

 إبراهيم ُمي  السالم في المغة:
 (ٙٚ)إبرا يـ: بلغ  ت ا ؽ ارسريذ ي    
الرػػؼ وػػف ال ػػؿم الف بعػػد ذ الربعػػ  الحػػرؼ اُل ػػ ؿم  اربوػػزة ال تلحػػؽ ب ػػػذت  اُلَبْيػػِر م  ذرػػؾ الف  ريػػؿ: ت ػػغير إبػػرا يـ:   

الربعػػػ  زائػػػدة  ػػػ  ال ربػػػذم  ذرػػػؾ ي عػػػب حػػػذؼ آ ػػػر   وػػػذ يحػػػذؼ وػػػف سػػػفرعؿم  يةػػػذؿ: ُسػػػَفْيرجم   ػػػذرؾ ارةػػػ ؿ  ػػػ  إسػػػوذتيؿ 
برا ـم بحذؼ اريذ  برا يـ  اس برا يـ: السـ التعو    يه رغذت: إبرا ذـم  اس سرا يؿم  اس  .(ٚٚ) اس

سػػحذؽ  يعةػػ ب   وػػز   يػػر ز  رػػذر ف   رتػػ فم  الكػػبذ   ػػذ  السػػوذ :  إ بػػذ رػػـ تةػػ   ػػ   يوبػػـ إال إبػػ   سػػوذتيؿ  اس را يـ  اس
 .(ٛٚ)وعر  م  رـ ت ف وف السوذئبـ ارعربي   ذست  ر  ذ  رـ يععل  ذ بو زر  ارعربي م   بكؿ  كعفـ

   .(ٜٚ)(آل رة  برا وف ارد يذرم  رد ريؿ: ا ه  ـ بذ ـ  بّ  ل هإبرا يـ  سو  رذؿ اركي  ار د ؽ: 
بػراِ ـم بإسػةذط اريػذ   تعذرػب ارحر ػذت اركي  رذؿ   بػراَ ـم  اس بػراُ ـم  اس برا ػذـم  اس ارط س :    إبػرا يـ  وػس رغػذت: إبػرا يـم  اس

 .(ٓٛ)ارفيث تليه
 .(ٔٛ)رذؿ الب  ارعي  اروعرل: إبرا يـ: اسـ رديـ ريس بعرب  
بػراِ ـم رذؿ ارع  رل: اربر و : إداو  ار ظرم   بػراَ ـم  اس  س  ف ارطرؼم  رذؿ: إبػرا يـم اسػـ التعوػ م   يػه رغػذت: إبرا ػذـم  اس

 .(ٕٛ)بحذؼ اريذ 
 رػػذؿ ركػػيد راػػذ:  ػػذف اسػػـ إبػػرا يـ )البػػراـ( بفػػتح اربوػػزةم  رػػذر ا: الف وع ػػذ  البػػ  ارعػػي م  بػػ  ور ػػب وػػف  لوػػ  الب ارعربيػػ    

 تعذر، ظبر ره    سػف ارتذسػع   ارتسػعيف وػف توػر م   لوػه  عػدد ارسذوي  واذ   إر، وذ بعد ذم     سفر ارت  يف: إف ا 
وع ػػ،  إفتبػػد  رػػه بػػذف ي فػػر  سػػلهم  يعطيػػه الرض   عػػذف ) لسػػطيف( ول ػػذر البػػديذرم  سػػوذ  رذريتػػه: إبػػرا يـ بػػدؿ البػػراـم  رػػذر ا: 

ه وف إسوذتيؿ  وف إسحذؽ تلػيبـ تعذر، إيذ  بت فير  سل إبرا يـ: الب  ارعوب ر ارعظيـم الل الب  الو م     بوع ، تبكير ا 
ارفتحم  اف إب ارو س رة  ػ  إبػرا يـ  ػ  الب اروفت حػ   ػ  البػراـم  ال لبذارسيـم  ال ي ذ      ذرؾ  سر  وزتهم  ةد تلـ إف 

 ػذرعز  ال ؿ و ػه تربػ م  ارفػػذ    لػدا  م ال  وػف رغػػ  ال ػرا وػف  ػر ع ارسػػذوي  ال ػ ات ارعربيػ  ارتػػ   ػ  التظوبػذ  ال سػػعبذم 
 .(ٖٛ)بذ بعض تلوذ  ارلغذت    ال ؿ  الـ رسذئر تلؾ ارفر ع ارسذوي م  ذرعبري   ارُسريذ ي حت، ععل
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 إبراهيم ُيد المفسرين:
ـُ(    رػػػػػذؿ ارةرطبػػػػػ : تفسػػػػػير إبػػػػػرا يـ بذرسػػػػػريذ ي : البُّ رحػػػػػيـم  رػػػػػذؿ: رػػػػػرا ة ارعذوػػػػػ  )ِإْبػػػػػَراِ ي

ررال تل، ارع سم  زتـ الف  بذر  بم )ربُّه( بذرر   تل، وذ ذ ر ذ م  ر ل تف عذبر بف زيد ا ه
ابػػػػػف تبػػػػػذس الرػػػػػرال   ػػػػػذرؾم  اروع ػػػػػ، دتػػػػػذ إبػػػػػرا يـ ربػػػػػه  سػػػػػنؿم   يػػػػػه ُبعػػػػػُدم لعػػػػػؿ اربػػػػػذ  ر رػػػػػه 

 .(ٗٛ))ب لوذت(
ـُ(   وػذ رغتػذفم  رػرال ابػف تبػذسم  البػ      رذؿ ارف ر ارػرازل: رػرال ابػف تذور)إبرا ػذـ( بػنرؼ بػيف اربػذ   اروػيـم  اربػذر ف )ِإْبػَراِ ي

ـُ َربِّه( بر   ِإْبَراِ يـُ    ب ربهم  اروع ، ا ه دتذ  ب لوذت وف اردتذ حي ة را  ا  ت ب وذ)ِإْبَراِ ي
(ٛ٘). 

 اسوذرم و ه: (ٙٛ)رذؿ ارفير زآبذدل: رد ذ ر ا  سبحذ ه  تعذر، إبرا يـ بذرّتعرض  ارّت ريح     تذبه ب وسيف  
ـَ َربُُّه ِب َ -ٔ ِذ اْبَتَل، ِإْبَراِ ي (اروبتل،م بة ره: )َ اِس  .(ٚٛ)ِلَوذٍت َ َنَتو ُبف 
ٕ-)  .(ٛٛ)ارُوِتـم بة ره: )َ َذَتو ُبف 
 .(ٜٛ)(اإلوذـ بة ره: )َرذَؿ ِإ ِّ  َعذِتُلَؾ ِرل  ذِس ِإَوذوذر -ٖ
 .(ٜٓ)ارُوطب ر بة ره: )اَلْف َطبَِّرا َبْيِتَ  ِرلط ذِئِفيَف َ اْرَعذِ ِفيَف َ اررُّ  ِ  ارسُُّع ِد(-ٗ
ـُ اْرَةَ اِتَد ِوَف اْرَبْيتِ اررا   بة ره: ) َ -٘ ْذ َيْرَ ُ  ِإْبَراِ ي  .(ٜٔ)(اِس
ـُ َيُب ِدّيذر َ ال َ ْ َراِ ّيذر َ َرِ ْف َ ذَف َحِ يفذر ُوْسِلوذر(-ٙ ارح يؼ  اروسلـ بة ره:)َوذ َ ذَف ِإْبَراِ ي

(ٜٕ). 
ذِرِحيَف(-ٚ  .(ٖٜ)ارّ ذرح بة ره: )َ اِس  ُه ِ   اآْلِ َرِة َرِوَف ار  
 .(ٜٗ)طوئّف بة ره: )َ َرِ ْف ِرَيْطَوِئف  َرْلِب (اروُ -ٛ
ـَ َ ذَف اُلو  ر َرذِ تذر ِرل ِه َحِ يفذر(-ٜ اُلّو  بة ره: )ِإف  ِإْبَراِ ي

(ٜ٘). 
ٔٓ-)  .(ٜٙ)اركذ ر  اروعتبي،  اروبدّل بة ره: )َكذِ رار َلَْ ُعِوِه اْعَتَبذُ  َ َ َداُ  ِإَر، ِ َراٍط ُوْسَتِةيـٍ
 .(ٜٚ)بة ره : )َ َلو ذ َعف  َتَلْيِه ارل ْيُؿ َرالا َ ْ َ بذر( ارّرائ -ٔٔ
ذ ُتْكِرُ  َف(-ٕٔ  .(ٜٛ)اربرل  بة ره: )َرذَؿ َيذ َرْ ـِ ِإ ِّ  َبِرلٌ  ِوو 
ْبُت َ ْعِبَ (-ٖٔ  .(ٜٜ)اروت عه إر، ا  بة ره: )ِإ ِّ  َ ع 
ـَ َرَحِليـٌ الَ -ٗٔ   .(ٓٓٔ)  اٌ  ُوِ يٌب(ارحليـ  ال ا  بة ره: )ِإف  ِإْبَراِ ي
 .(ٔٓٔ)اروتبرِّئ توذ د ف ا  بة ره: )َتَبر اَل ِوْ ُه(-٘ٔ
ذِرِحيَف(-ٙٔ  .(ٕٓٔ)اروبكِّر بة ره: )َ َبك ْرَ ذُ  ِبِإْسَحذَؽ َ ِبّيذر ِوَف ار  
 .(ٖٓٔ)اربعؿ  اركي  بة ره: )َ َ َذا َبْعِل  َكْي ذر(-ٚٔ
(اروبذرؾ بة ره: )َ َبَرَ ذُتُه َتلَ -ٛٔ ـْ ْيُ 

(ٔٓٗ). 
ـْ َتْف َاْيِؼ ِإْبَراِ يـَ(-ٜٔ اروايؼ بة ره: )َ َ بِّْئُب

(ٔٓ٘). 
ـَ ِإ  ُه َ ذَف ِ دِّيةذر َ ِبّيذر(-ٕٓ اروذ  ر بة ره: )َ اْذُ ْر ِ   اْرِ َتذِب ِإْبَراِ ي

(ٔٓٙ). 
 .(ٚٓٔ)ارّ ّديؽ  ار ب  بة ره: ) ِإ  ُه َ ذَف ِ دِّيةذر َ ِبّيذر(-ٕٔ
ـَ ُرْكَدُ (ارّركيد بة-ٕٕ  ره: )َ َرَةْد آَتْيَ ذ ِإْبَراِ ي

(ٔٓٛ). 
ـْ ُيَةذُؿ َرُه ِإْبَراِ يـُ(-ٖٕ ارفت، بة ره: )َرذُر ا َسِوْعَ ذ َ ت،ر َيْذُ ُرُ 

(ٜٔٓ). 
ـَ ار ِذل َ   ،(-ٕٗ ْبَراِ ي ار ا   بة ره: )َ اِس

(ٔٔٓ). 
 .(ٔٔٔ)ارّطذو  بة ره: )اَلْف َيْغِفَر ِر  َ ِطيَئِت (-ٕ٘
( ار -ٕٙ  .(ٕٔٔ)ث ارع   بة ره: )َ اْعَعْلِ   ِوْف َ َرَفِ  َع  ِ  ار  ِعيـِ
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ـُ اْرُوْسِلِويَف(-ٕٚ ذُ  ـَ ُ َ  َسو  ـْ ِإْبَراِ ي الب  ارول  بة ره: )ِول َ  اَلِبيُ 
(ٖٔٔ). 

ٕٛ-) َذِّف ارحّج بة ره: )َ اَلذِّْف ِ   ار  ذِس ِبذْرَحجِّ  .(ٗٔٔ)و
 ِّ  َسِةيـٌ(سةيـ ارُحّب بة ره: )َ َةذَؿ إِ -ٜٕ

(ٔٔ٘). 
كيع  ال بيذ  بة ره: )َ َةذَؿ ِإ ِّ  َسِةيـٌ(-ٖٓ

(ٔٔٙ). 
 .(ٚٔٔ)ارذا ب إر، ا  بة ره: ) ِإ ِّ  َذاِ ٌب ِإَر، َربِّ  َسَيْبِديِف(-ٖٔ

 . (ٛٔٔ)اروبذعر إر، ا  بة ره: )ِإ ِّ  ُوَبذِعٌر ِإَر، َربِّ (-ٕٖ
 .(ٜٔٔ)ْن َيا ِإْبَراِهيُم(ميادى الحق بقول : )َوَياَدْيَياُه أَ -ٖٖ

 . (ٕٓٔ)المحسن بقول : )ِإيها َكَذِلَك َيْجِزي اْلُمْحِسِييَن(-ٖٗ

ِوِ يَف(-ٖ٘ َْ َوف بة ره: )ِإ  ُه ِوْف ِتَبذِدَ ذ اْرُو  .(ٕٔٔ)ارو
ْبَراِ يـَ(-ٖٙ ارورسؿ بة ره: )َ َرَةْد اَلْرَسْلَ ذ ُ  حذر َ اِس

(ٕٕٔ). 
ْسَحذَؽ(ارحذود بة ره: )اْرَحْوُد ِرل  -ٖٚ   .(ٖٕٔ)ِه ار ِذل َ َ َب ِر  َتَل، اْرِ َبِر ِإْسَوذِتيَؿ َ اِس
 .(ٕٗٔ)الموهوب ل  بقول : )َوَوَهْبَيا َلُ  ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َياِفَمًة(-ٖٛ

براهيم بقول : )َواتهَخَذ المهُ  ِإْبَراِهيَم َخِمياًل(-ٜٖ  . (ٕ٘ٔ)الخميل وا 

فػػر تليػػه ارسػػيـ رػػذؿ: روػػذ ات ػػذ ا  إبػػرا يـ  لػػييم التػػذ  ببكػػذرة ارحلػػ  ولػػؾ اروػػ ت  ػػ  تػػف البػػ، عع) وقررد سررمي بالخميررل:   
  رة كذب ابيض تليه ف بذف البياػذف يةطػر رالسػه وػذ   د  ػذ  ػد ؿ إبػرا يـ تليػه ارسػيـ ارػدار  ذسػتةبله  ذرعػذ وػف ارػدارم 

بذبػهم فػـ رعػ    الللػؽ  ػرج ذات يػـ   ػ  حذعػ  بذبػه  ا ػذ وفتذحػهم  الللؽ  ذف إبرا يـ رعي لي را   ذف إذ ا رج    حذع  
رببػذ  :دارل؟  ةػذؿ الد لػؾارغيػرة  رػذؿ رػه: يػذ تبػد ا  وػذ   ن ذتػه فتح بذبه  إذا    برعؿ رػذيـ  نحسػف وػذ ي ػ ف وػف اررعػذؿ 

  ر حػ ؟ ولػؾ اروػ تق رػذؿ  فػزع إبػرا يـ  رػذؿ عئت ػ  رتسػلب  ال ػذببػذ و ػ،م  وػف ال ػت؟ رػذؿ:  الحػؽالد ل يبذ  ةذؿ إبرا يـ رببػذ 
 وػف  ػذا ارعبػد رعلػ، ال دوػه حتػ، الوػ ت؟ رػذؿ:  إبػرا يـ عؿ تبػدا  لػيي  عئػت ببكػذرتهم  ةػذؿ   ةذؿ: الم  ر ف ات ذ ا  تز

  .(ٕٙٔ)(ا  ات ذ    ليي إفال ت   م رذؿ:  د ؿ تل، سذرة  ةذؿ: 
ـ عػذ  ـ بذرععػؿم  ةػذؿ  لػ ا  ةػذر ا ال  ن ػؿ تف الب، تبد ا  تليه ارسيـ رذؿ: روذ عذ  ارورسل ف إر، إبرا يـ تليه ارسي     

ذا  رلتـ  ة ر ا ارحود   رذؿ  ذرتفت برئيؿ إر، ال حذبه   ػذ  ا الربعػ  ع حت، ت بر ذ وذ فو هم  ةذؿ إذا ال لتـ  ة ر ا بسـ ا م  اس
 .(ٕٚٔ)(يت ذ  ذا  ليي الف عبرئيؿ  رئيسبـم  ةذؿ حؽ   

يحدث تف البيه تليػه ارسػيـ ا ػه رػذؿ: ات ػذ  تليه ارسيـسوعت الب، تبد ا  ) رذؿ: تليه ارسيـتف الب، ارحسف ارراذ      
تػف تبػد ارعظػيـ بػف تبػد ا  ارحسػ   رػذؿ   ( ؿتػز  عػرـ يرد الحدا  رـ يسػنؿ الحػدا ليػر ا   ل هإبرا يـ  ليي  ؿتز  عا  

 لػييم ر فػرة  ػيته تلػ، وحوػد  ال ػؿ  عػؿ إبػرا يـ  يةػ ؿ: إ وػذ ات ػذ ا  تػز تليػه ارسػيـسوعت تل، بف وحود ارعسػ رل 
رػذؿ: سػوعت رسػ ؿ ا   ػل، ا  تليػه  آرػه يةػ ؿ: وػذ الت ػذ ا   ال  ػذرلتػف عػذبر بػف تبػد ا  م   بيته  ل ات ا  تليبـ

 .(ٕٛٔ)ارطعذـم   يته بذرليؿ  ار ذس  يذـ إلطعذوهإبرا يـ  لييم إال 
    بداي  ذ ر ارس ر اروبذر  . ذذ ر ذ و اعذر وف ار تذب ارعزيز   ذ ر ا  تعذر، إبرا يـ بذسوه    با    وسيف  

 أخبار إبراهيم ُمي  السالم:
  : إبرا يـ بف تذرخ بف  ذح ر بف سػذر غ بػف الرلػ  بػف  ػذرع بػف تػذبر بػف كػذر  بػف ري ػذف ابػف الر  كػد بػف سػذـ بػف  ػ ح    

ف آزر رعػؿ وػف م اتفةت الللب ارو ذدر الف  الدة إبرا يـ ار لي(ٜٕٔ)تليبـ ارسيـ ؿ تليه ارسيـ    تبد  ور ذ بف   شم  اس
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وعذ ػرار ر وػر د ار ػذطل ارػذل يةػذؿ  (ٖٓٔ)سػ اد ار   ػ (   ػذف آزر -  ف، )    رريػ  بذرسػ اد
ره: اربذ رم   ذف ول ه رد الحذط بوكذرؽ الرض  وغذرببذم   ذف ببذبؿم  اف ار ور د  ػ  

 . (ٖٔٔ) فسه اراحذؾ
  ػذف م تليػه ارسػيـ و عوػذ ر وػر د إبػرا يـرسيـ رذؿ:  ذف آزر تػـ تف الب  تبد ا  تليه ا  

و رػ دا ي رػد  ػ   الفتعبػذم  ةػذؿ وػذ  ػ ؟  ةػذؿ:   تف راليهم  ةذؿ: رةد راليت    ريلت إالال ي در 
  نرسػؿتليه ارسيـ  حولػتم  إبرا يـ الـ ذ  ي  ف  ي  ذ تل، يديهم  حعبت اررعذؿ تف ار سذ م  ذف تذرخ  ر  تل،  الرا ذ

ا  وذ    اررحـ ارظبرم   الرـزم إبرا يـ الـّ بهم   ظرف إر،  فَ وْ لِ تُ  إال   إر، ار سذ م  ال ي  ف    اربطف ك إر، ارة ابؿ رت ظر
م  ععلػت تلػ، بػذب ارغػذر  ػ ر م  الراػعته ةلف وػذ  ػرا ببػذ كػيئذم  لوػذ  اػعت ذ بػت بػه إرػ، بعػض ارغيػراف  ععلتػه  يػه 

  م  يكب    ارعوعػ م  ععؿ يكب    اريـ   وذ يكب لير     ارعوعب رب ذر و بذ  تك ّ  ععؿ ي الببذوه ععؿ ا  رزره    
 ارز ػرة  ػرالا(م  الرضوػف ارسػرب )ارحفػر تحػت  إبػرا يـفػـ ا ػرج  ميو ػث الف وذ يكب لير     اركبرم  و ث وذ كػذ  ا  

 الياػذ رذؿ تليػه ارسػيـ  الياذ تبد  رـ   طل  ارةور الفرب ؟  لـ يلبث  -اإل  ذرتل، سبيؿ  - ال ذا ر  وذ يعبد  بذم  ةذؿ: 
ـَ : ارت حيد   ف، ارتكػبيهم  ذرػؾ ر رػه تعػذر، إفبذتري  ف ذرؾ حعه تليبـ     اإل  ذرتل، سبيؿ  تَُ ػذ آَتْيَ ذَ ػذ ِإْبػَراِ ي )َ ِتْلػَؾ ُحع 

 . (ٕٖٔ)(َتَل، َرْ ِوِه َ ْرَ ُ  َدَرَعذٍت و ف   َكذ  ِإف  َرب َؾ َحِ يـٌ َتِليـٌ 
م رػذؿ اإلوػذـ ار ػذدؽ تليػه ارسػيـ الف (ٖٖٔ)ا تلفت ارر ايذت ح ؿ  الدة  ب  ا  إبرا يـ تليػه ارسػيـم  ةيػؿ ا ػه  رػد ب ػ ف،  

)ُ  ف، َرّبذ(   ػذف البػ   وػف ال لبػذم   ذ ػت الّوػه  الـّ رػ ط  ػل، ا  تليبوػذ سػذرة   ررػ   ريػؿ: ػإبرا يـ تليه ارسيـ  ذف و رد  ب
)الحج(   ػػذف اريحػػج  بيػػذر و ػػذرارم  رػػـ ي ػػف رسػػ الرم   ػػذف إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـ  ػػ  كػػبيبته تلػػ، ػذف رػػ رريػػ م اُل تػػيف   وػػذ اب تػػ

 ا ه تز ج سذرة ب ت الحج     ب ت  م(ٖٔٔ)ارفطرة رت   طرة ا  تز  عؿ ار لؽ تليبذ حت،  دا  ا  تعذر، إر، دي ه  اعتبذ 
يـ تليػه ارسػيـ وػ  ز عتػه بعػد  ػذر ي  ػر تلػ، ار وػر د  ر وػه حيػث  ذعر إبػرا م    ذرتهم   ذ ت سذرة  ذحب  الو اؿ  فيرة

ات ذ   إربذر يعبد  ه وف د ف ا  تعذر،م فـ روذ  ار ور د    ارو ع يػؽ ب ػذر  ارتػ  التػد ذ رػهم   ػ  ار ػذر ارتػ  ععلبػذ ا  بػردار 
 سػػذرةم  رػػذؿ ربػػـ ) ِإ ِّػػ  َذاِ ػػٌب ِإرَػػ، َربِّػػ   سػيوذر تلػػ، إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـم  ػػرج إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـ  وعػػه رػػ ط ال يفذررػػه 

إر، بيت اروةدس حت،  زؿ بػنتل، اركػذوذتم   لػؼ ر طػذر  ػ  الد ػ، اركػذوذتم فػـ إف إبػرا يـ تليػه ارسػيـ روػذ  (ٖٗٔ)َسَيْبِديِف(
ذع إبػرا يـ تليػه ارسػيـ البطل تليه ار رد رذؿ رسذرة: ر  كئت ربعت    ػذعر رعػؿ ا  الف يرزر ػذ و ػذ  رػدار  ي ػ ف ر ػذ  لفػذرم  ذبتػ

 .(ٖ٘ٔ) ذعر وف سذرةم   ردت إسوذتيؿ
َر ػػػ ف:  ػػذعر إبػػرا يـ تليػػػه ارسػػيـ وػػف ارعػػراؽ إرػػػ، اركػػذـ  بلػػع وػػػف ارعوػػر وذئػػ    وسػػػذر    رػػذؿ ارفير زآبػػذدل: )رػػذؿ ارو
ةطػػ  بةبػػر  بػػ  سػػ  م  ريػػؿ: وػػذئت  سػػ  م  د ػػف  ػػ  بػػذلرض اروةدسػػ م  ربػػر  وةطػػ ع بػػه ا ػػه  ػػ  تلػػؾ اروربعػػ م  ال ي يفع سػػب

 و ذ ػػه ليػػر ربػػر  بي ػػذ  ػػل، ا  تليػػه  آرػػه  سػػلـم  و ػػذف ربػػر إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـم  ر ي ػػذ  ػػ  ار ػػحيحيف رػػذؿ رسػػ ؿ ا  
)ال ؿ ار يئػؽ ي سػ،   ل، ا  تليه  آره  سلـ )ال تتف إبرا يـ تليه ارسيـ    : ابف فوذ يف سػ  م   ػ  ار ػحيحيف ور  تػذر 

يه ارسيـم      حيح وسلـ: رػذؿ رسػ ؿ ا   ػل، ا  تليػه  آرػه  سػلـ: )حػيف اُلسػرل بػ   راليػت  ال ػذ يـ  ارةيذو  إبرا يـ تل
َيته ال بيذ م  ال ه رالا إبرا يـ    ارسػوذ  ارسذدسػ   ا ػه رآ  وسػ د ظبػر   الكبه  رٍد به(     ار حيحيف    حديث اإلسرا   ر

ب ػ رة كػي   بيػر ياػيفهم   ػذف ين ػؿ  يسػيؿ ارطعػذـ تلػ، رحيتػه إر، بيت اروعو رم   ذف سػبب   ػذة إبػرا يـ ا ػه التػذ  ولػؾ 
  در م  ةذؿ إبرا يـ: يذ تبد ا  وذ  ذا؟ رذؿ: بلغت ار بر ارذل ي  ف  ذحبه   ذام رذؿ:   ـ الت، تليؾ؟ رػذؿ وذئتػذ سػ  م 

إبػرا يـ تليػه ارسػيـ: الّ ؿ وػف   ال الدم  إلبرا يـ ي وئذ وذئتذ س  م   ر  ارحيذة رئي ي ػير إرػ،  ػذا ارحػذؿ ب ػذئر ذ ل ارتوييػز
 رد ره إسوذتيؿ تليه ارسيـ وف  ذعر ارةبطي  ارو رّي م فـ  رد ره إسحذؽ وف سذرة ب ت تـّ ار ليؿ تليه ارسيـم فـ تػز ج 
بعد ذ ر طػ را ب ػت يةطػف ار  عذ يػ م   رػدت رػه سػت : وػديفم  زوػرافم  سػرجم  يةكػذفم   كػؽم  رػـ يسػو، ارسػذدسم فػـ تػز ج 

 .(ٖٙٔ)حع ف ب ت الويف   ردت ره  وس :  يسذفم  س رجم  الويـم  ر طذفم   ذرسبعد ذ: 
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 وفاة إبراهيم: 

م  رعػ  ولػؾ إبرا يـولؾ ارو ت ريةباه   ر   التذ تليه ارسيـ ا ه  إبرا يـ ذف سبب   ذ     
يعبػػد   حتػػ،  الف ذ ػػه يحػػب  إبػرا يـ ػػر  اروػػ تم  ةػػذؿ: دع  إبػرا يـ الفاروػ ت إرػػ، ربػػهم  ةػػذؿ: 

 الحسػفدار   إذا  يبػذ   نت،ارو تم   الحب ارحيذةم   ر  ين ؿ  ي رج و ه وذ  ين ؿكي ذ  إبرا يـ رالا
َيتػؾ؟  ال ذ؟ رذؿ: ال ت  ر  وذ رآ ذ رطم رذؿ: وف  ببػذ    ال ػتولؾ ارو ت  ةذؿ: يذ سػبحذف ا  وػف  ػذا ارػذل ي ػر  رربػؾ   ر
ذا  بعف ػػ را بعبػػد  يػػ الرادا  تعػػذر، إذ  الفار ػػ رةم رػػذؿ: يػػذ  ليػػؿ ا   إريػػه  ػػ   بعف ػػ بعبػػد كػػرا  الرادإريػػه  ػػ   ػػذ  ار ػػ رةم  اس

 . (ٖٚٔ)(تليه ارسيـ بذركذـ إبرا يـ  ر  لير ذ  ربض 
َو يف تليػػه ار ػػية  ارسػػيـ: روػػذ       تليػػه ارسػػيـم  ػػبط إريػػه ولػػؾ اروػػ ت تليػػه  إبػػرا يـا  رػػبض ر ح  الرادرػػذؿ الويػػر اروػػ

: إبرا يـ ذع؟ رذؿ: بؿ داع  ذعبهم  ةذؿ  الـ ال ت الداعرذؿ:  تليؾ ارسيـ يذ ولؾ ارو ت  يـإبرا ارسيـ  ةذؿ: ارسيـ تليؾ يذ 
رػد سػوعت وػذ رػذؿ  ليلػؾ  اربػ ا  تعػذر،  ةػذؿ:  يػدل ؿ راليت  ليي يويت  ليله؟ رذؿ:  رعػ  ولػؾ اروػ ت حتػ،  رػؼ بػيف 

ارحبيػب  الفرػه:  ػؿ راليػت حبيبػذ ي ػر  رةػذ  حبيبػه؟  تليه ارسيـم  ةذؿ ا  عؿ عيره: يػذ ولػؾ اروػ ت اذ ػب إريػه  رػؿ إبرا يـ
تليه  ؿعبرائي ل ات ا  تليبوذ بو تهم  تبيذ رة د م   زؿ تليه  إسوذتيؿبذركذـم  رـ يعلـ  إبرا يـ ت  ،  ميحب رةذ  حبيبه
 روػذ  م نعذبػه تعػذر،  ذف تبدا دتذ  ا   اس وذوذ يس ط اررب  البيؾال تةؿ    و ت  إسوذتيؿ: يذ ؿم  رذبإبرا يـارسيـ  عزا  

 ػل ات  إسػوذتيؿم   ػذف ارروػ م   ذف ذرؾ ا ؿ وذرهم   كذ  ت لـ بذرعربيػ   تعلػـ الت زسبعه  التط    بر  إسوذتيؿترترع 
وف عر ـ اسوبذ زتلهم  طلةبذ  رـ تلد ره كيئذم فـ تز ج ارسيدة ب ت ارحػرث بػف واػذض  الورا تز ج  الوها  تليه بعد و ت 
 . (ٖٛٔ)ال بيذ (وذئه سبعذ  فيفيفم  وذت  ل ات ا  تليه  د ف    ارحعر   يه رب ر  إسوذتيؿر   ردت رهم   ذف تو

تػػ    إبػػرا يـ  دا د  سػػليوذف تليبوػػذ ارسػػيـ  عػػنةم   ػػذرؾ وػػ ت ار ػػذرحيفم   ػػ  ت فيػػؼ تلػػ، )رػػذؿ بعػػض ارعلوػػذ : 
َوف(  .(ٜٖٔ)ارو

بػر ربػر إبػرا يـ ار ليػؿ تليػه ارسػيـ  ربػر  رديػه إسػحذؽ فـ د لػت سػ   فػيث تكػرة   وسػوذئ    يبػذ ظرذؿ ابف  فير: 
 يعة بم  كذ د ذرؾ ار ذسم رـ تبؿ العسذد ـم  ت ػد ـ ر ذديػؿ وػف ذ ػب   اػ م ذ ػر ذرػؾ ابػف ار ػذزف  ػ  تذري ػهم  الطػذؿ 

  .(ٓٗٔ)( ةله وف ارو تظـ البف ارع زل
 

 :موقع المقام
  ػ  رريػ  وكػب رة ال عبػت ار فيػر وػف  مه ارسػيـ  ػ  و طةػ  بػرسية  اروةذـ اركريؼ ارذل  رد  يه إبرا يـ ار ليؿ تليػ  

ارعلوذ   الدبذ     ارحل  ارفيحذ م     رري  تة  تل، وسذ   تدة  يلػ وترات تػف ور ػز ارحلػ م  تلػ، يوػيف اركػذرع ارػذا ب 
ي ت ب اروةػذـ تلػ،  إر، ودي   ار عؼ الكرؼم  ارطريؽ إريه طريؽ زرات  وتعرج ط ره  وس   يل وترات  رد تّور حديفذرم

تؿ  بير وف ارحعذرة  ارتػراب السػ دم  يت ػ ف اروةػذـ اركػريؼ وػف  ػحف  بيػر ور ػ ؼ بػذرورور  و كػ ؼ يليػه ب ػذ  وربػ  
ارك ؿ تةريبذر يت  ف وف لر    سطي   ر اؽ وت ؿ يحيط ببذ وف عوي  الر ذ بذ  ترتف  ارغر   بعد تدة تتبػذت تػف ارػر اؽم 

ي   ارب ذ    ؽ اروةذـم  ي عد سرداب تحت وسػت ا ارغر ػ  يسػو، بغػذر ار ػ رم ي ػزؿ إريػه ارزائػر  ت ت ب رب   بيرة ارحعـ سو
بعد الف يت ط، ارعتبذت ارسػبع  تكػرم حيػث يعػد كػبذؾ وػف اروعػدف ال ػفر  ار كػب ول ػؽ بذرعػدار ذات  ػ ذت  عيػدةم 

ليػػه ارسػػيـ ارلػػبف بغيػػذب الّوػػهم    ػػذؾ بػػذب  ي عػػد دا ػػؿ اركػػبذؾ وروػػ  بياػػذ  تليبػػذ الفػػر ارغزارػػ  ارتػػ   ذ ػػت تسػػة  إبػػرا يـ ت
 لفيػ  وػػف ارحديػػد رلوةػػذـ تسػػو، بػػذب درب ارغزارػ م  بةػػرب  ػػذا اروةػػذـ   ػػذؾ تػػؿ اػ ـ وػػف ارتػػراب  ارحعػػذرة ارةديوػػ  ارسػػ دا  
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ارتػػ  توفػػؿ آفػػذر رل ػػرح ارػػذل ب ػػذ  ار وػػر د ار ػػذ رم  بػػذرةرب وػػف اروةػػذـ اركػػريؼ تلػػ، وسػػذ   
كػ ؿ ارروػذد سػ دا   إر،اروحرر (     ارض عردا  رريب  رريب    ذؾ الرض سب   تسو، )

 .  (ٔٗٔ)ال ي بت  يبذ زرع
 

 الهوامش:
 .ٕٗٔاآلي   اربةرة: .ٔ

 .ٕ٘ٔاآلي   اربةرة: .ٕ

 .ٕٙٔاآلي   اربةرة: .ٖ

 .ٕٚٔاآلي   اربةرة: .ٗ

 .ٖٓٔاآلي   اربةرة: .٘

 .ٕٖٔاآلي   اربةرة: .ٙ

 .ٖٖٔاآلي   اربةرة: .ٚ

 .ٖ٘ٔاآلي   اربةرة: .ٛ

 .ٖٙٔاآلي   اربةرة: .ٜ

 .ٓٗٔاآلي   اربةرة: .ٓٔ

 .ٕٛ٘اآلي   اربةرة: .ٔٔ

 .ٕٓٙاآلي  اربةرة: .ٕٔ

 .ٖٖاآلي   :آؿ توراف .ٖٔ

 .٘ٙاآلي   :آؿ توراف .ٗٔ

 .ٚٙاآلي   :آؿ توراف .٘ٔ

 .ٗٛاآلي   :آؿ توراف .ٙٔ

 .ٜ٘اآلي   :آؿ توراف .ٚٔ

 .ٜٚاآلي   :آؿ توراف .ٛٔ

  .ٗ٘ اآلي  ار سذ : .ٜٔ

 .ٕ٘ٔ اآلي  ار سذ : .ٕٓ

  .ٖٙٔ اآلي  ار سذ : .ٕٔ

  .ٗٚ اآلي  : عذـال .ٕٕ

  .٘ٚ اآلي  : عذـال .ٖٕ

  .ٙٚ اآلي  : عذـال .ٕٗ

  .ٜٚ اآلي  : عذـال .ٕ٘

  .ٖٛ اآلي  : عذـال .ٕٙ

  .ٛٚ اآلي  : عذـال .ٕٚ

  .ٔٙٔ اآلي  : عذـال .ٕٛ

  .ٓٚ اآلي  :ت ب ار .ٜٕ
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  .ٗٔٔ اآلي  :ت ب ار .ٖٓ

  .ٜٙ اآلي  :  د .ٖٔ

  .ٕٚاآلي   :  د .ٕٖ

  .ٖٚاآلي   :  د .ٖٖ

  .ٗٚاآلي   :  د .ٖٗ

  .٘ٚاآلي   :  د .ٖ٘

 .ٙٚاآلي   :  د .ٖٙ

  .ٙ اآلي  :ؼي س .ٖٚ

   .ٖٛ اآلي  :ي سؼ .ٖٛ

  .ٖ٘ اآلي  :إبرا يـ .ٜٖ

  .ٔ٘ اآلي  :ارحعر .ٓٗ

  .ٕٓٔ اآلي  : حؿار .ٔٗ

 .ٕٔٔ اآلي  : حؿار .ٕٗ

  .ٖٕٔ اآلي  : حؿار .ٖٗ

 .ٔٗ اآلي  :وريـ .ٗٗ

  .ٙٗ اآلي  :وريـ .٘ٗ

  .ٛ٘ اآلي  :وريـ .ٙٗ

  .ٔ٘ اآلي  :ال بيذ  .ٚٗ

 .ٓٙ اآلي  :ال بيذ  .ٛٗ

  .ٕٙ اآلي  :ال بيذ  .ٜٗ

  .ٜٙ اآلي  :ال بيذ  .ٓ٘

  .ٕٚ اآلي  :ال بيذ  .ٔ٘

  .ٜٖ اآلي  :إبرا يـ .ٕ٘

  .ٖٗ اآلي  :ارحج .ٖ٘

  .ٕٚ اآلي  :ارحج .ٗ٘

 .ٛٚاآلي   :ارحج .٘٘

  .ٜٙ اآلي  :اركعرا  .ٙ٘

 .ٕٛ اآلي  :اركعرا  .ٚ٘

  .٘ٛ اآلي  :اركعرا  .ٛ٘

  .ٕٙ اآلي  :ارع  ب ت .ٜ٘

  .ٖٔ اآلي  :ارع  ب ت .ٓٙ

 .ٔٛ اآلي  :ار ذ ذت .ٔٙ

 .ٖٛ اآلي  :ار ذ ذت .ٕٙ

  .ٜٛ اآلي  :ار ذ ذت .ٖٙ

 .ٜٜ اآلي  : ذتار ذ .ٗٙ
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  .ٗٓٔ اآلي  :ار ذ ذت .٘ٙ

 .٘ٓٔ اآلي  :ار ذ ذت .ٙٙ

 .ٕٔٔ اآلي  :ار ذ ذت .ٚٙ

 .ٜٓٔ اآلي  :ار ذ ذت .ٛٙ

  .ٕٙ اآلي  :ارحديد .ٜٙ

  .٘ٗ اآلي  :ص .ٓٚ

  .ٖٔ اآلي  :ارك را .ٔٚ

  .ٕٙ اآلي  :ارز رؼ .ٕٚ

 .ٙٗ اآلي  :ارذاريذت .ٖٚ

 .ٗ اآلي  :ارووتح   .ٗٚ

  .ٖٚ اآلي  :ار عـ .٘ٚ

  .ٜٔ اآلي  :التل، .ٙٚ

 .ٛٔغذت    ارةرآف صابف تبذس: ارل .ٚٚ
 .ٔٚٛٔ/٘ارع  رل: ارلغ   .ٛٚ
 .ٖٕ٘/ٖسيب يه: ار تذب  .ٜٚ
 .ٖٗ تلؿ اركرائ  .ٓٛ

 .ٜٖٔ/ٔم ابف ارع زل: زاد اروسير ٜٖٔ/ٕارتبيذف  .ٔٛ
 .ٔٙارع ارية : اروعرب  .ٕٛ
 .ٔٚٛٔ/٘ حذح ارلغ   .ٖٛ
 .ٖٗ٘/ٚارو ذر  .ٗٛ
 .ٜٚمٜٙ/ٕارعذو  لح ذـ ارةرآف  .٘ٛ
 .ٓٗ/ٗ ار بير ارتفسير .ٙٛ
  ار حيح تس   ستيف. .ٚٛ
 .ٕٗٔ: وف اآلي  اربةرة .ٛٛ
 .ٕٗٔاربةرة: وف اآلي   .ٜٛ
 .ٕٗٔاربةرة: وف اآلي   .ٜٓ
 .ٕ٘ٔاربةرة: وف اآلي   .ٜٔ
 .ٕٚٔاربةرة: وف اآلي   .ٕٜ
 . ٚٙآؿ توراف: وف اآلي   .ٖٜ
 .ٖٓٔاربةرة: وف اآلي  .ٜٗ
 .ٕٓٙاربةرة: وف اآلي  .ٜ٘
 .ٕٓٔار حؿ: وف اآلي   .ٜٙ

 .ٕٔٔار حؿ: اآلي   .ٜٚ
 .ٙٚال عذـ: وف اآلي   .ٜٛ
 .ٛٚال عذـ: وف اآلي   .ٜٜ
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 . ٜٚ عذـ: وف اآلي  ال .ٓٓٔ
 .٘ٚ  د: اآلي   .ٔٓٔ
 .ٗٔٔ ارت ب : وف اآلي  .ٕٓٔ

 . ٕٔٔاآلي   ار ذ ذت: .ٖٓٔ

 .ٕٚ  د: وف اآلي   .ٗٓٔ

 .ٖٚ  د: وف اآلي   .٘ٓٔ
 .ٔ٘ارحعر: وف اآلي   .ٙٓٔ

 .ٔٗوريـ: اآلي   .ٚٓٔ

 .ٔٗوريـ: وف اآلي   .ٛٓٔ

 . ٔ٘آي   ال بيذ : .ٜٓٔ

 .ٓٙاآلي  ال بيذ : .ٓٔٔ
 .ٖٚاآلي   ر عـ:ا .ٔٔٔ
 .ٕٛاركعرا  وف اآلي   .ٕٔٔ
 ٘ٛاآلي   اركعرا : وف .ٖٔٔ
 .ٛٚارحج: وف اآلي   .ٗٔٔ

 .ٕٚارحج وف اآلي   .٘ٔٔ

 .ٜٛ اآلي  ار ذ ذت: .ٙٔٔ

 .ٜٛ اآلي  ار ذ ذت: .ٚٔٔ

 .ٜٜار ذ ذت: اآلي   .ٛٔٔ

 .ٕٙارع  ب ت: وف اآلي   .ٜٔٔ

 .ٗٓٔر ذ ذت: اآلي  ا .ٕٓٔ

 .٘ٓٔار ذ ذت: وف اآلي   .ٕٔٔ

 .ٔٛار ذ ذت: وف اآلي   .ٕٕٔ

 .ٕٙارحديد: وف اآلي   .ٖٕٔ
 .ٜٖإبرا يـ: وف اآلي   .ٕٗٔ
 .ٕٚال بيذ : اآلي   .ٕ٘ٔ
 .ٕ٘ٔر سذ : اآلي  ا .ٕٙٔ

 .ٖ٘ تلؿ اركرائ ار د ؽ:  .ٕٚٔ

 مٖ٘ تلؿ اركرائ ار د ؽ:  .ٕٛٔ

 .ٖ٘ تلؿ اركرائ ار د ؽ:  .ٜٕٔ
م  رػذؿ ابػف  فيػر:  ػ : إبػرا يـ بػف تػذرخ بػف ٗٗ/ٔم اروسع دل: وػر ج ارػذ ب ٕٙٔ/ٔارطبرل: تذري  الوـ  ارول ؾ  .ٖٓٔ

بػػف  ػػ حم  رػػذؿ ابػػف تسػػذ ر  ػػ  تػػذري  بػػف الر  كػػد بػػف سػػذـ ابػػف سػػذر غ بػػف راتػػ  بػػف  ػػذرع بػػف تػػذبر  بػػف كػػذر    ػػذح ر
دوكؽ:  رد إبرا يـ تليه ارسيـ بغ ط  دوكؽ بةري  يةذؿ ربذ: برزةم   ذا    ارر ايػ م  ار ػحيح  رػد ب ػ ف، وػف ارض 

( اربدايػ   ار بذيػػ  بذبػؿ  ػ  ارعػػراؽم  اس وػذ  سػػب إريػه  ػذا اروةػػذـ ببػرزة: ل ػػه  ػل،  يػه روػػذ عػذ  وعي ػػذر رلػ ط تليػه ارسػػيـ
 رذؿ اربستذ  :   : إبرا يـ بف تذرح ارولةب بذر ليؿ وف  سػؿ سػذـ بػف  ػ ح تليبوػذ ارسػيـم   ػذف السػوه البػراـ  مٖٙٔ/ٔ
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 ال ػػ ا   ػػذح ر   ػػذرافم   ػػ  ّعػػد ارعبػػرا ييف  ارعػػرب اروسػػتعرب  وػػف اب ػػه إسػػوذتيؿ تليػػه 
 ارسيـم  لير وذ وف الوـ ارةديو م     ارت راة تذري  حيذتػهم   ػذف وػف سػ ذف اربذديػ 
م  ريوػػػذر وحبػػػذر رلحريػػػ م تذر ػػػذر بن ػػػ ؿ ارحػػػربم وبغاػػػذر  بسػػػيط اروعيكػػػ  كػػػديد ارعػػػـز

ربػػػؿ  ٜٜٙٔرلغػػز ات  ارسػػلبم وتوسػػػ ذر بعػػرا ارتةػػ ا  ارطذتػػػ    تعػػذر،م  رػػد  ػػػ  سػػ   
سػفر التوػذؿ: ( اروييد    ال ر ار لدا ييف    ارعب  اركرري  وف اربيد ار ارع  بيف ار بػريف

 اإل حذح ارسذب .
ػه: لف بػذ   ػذف رذؿ  .ٖٔٔ ارط س : )  ارذل ال رعه ارزعذج يةػّ ل وػذ رذرػه ال ػحذب ذ: إّف )آزر(  ػذف عػّد  لّوػه ال   ػذف تو 

َو ذر وف حيث فبت ت د ـ الف آبذ  ار ب   ل، ا  تليه  آره  سلـ إر، آدـ  ذ  ا و ّحديف رـ ي ف  يبـ  ذ رم  حّعتبـ  و
 رػػذؿ ارزو كػػرل: ) آزر: اسػػـ البػػ  إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـ   ػػ   تػػب م ٜٛٔ/ٗ ػػ  ذرػػؾ إعوػػذع ارفررػػ  اروحةػػ ( ارتبيػػذف 

ارتػػ اري  الّف اسػػوه بذرسػػريذ ي  تػػذرحم  الرػػرب الف ي ػػ ف  زف ) آزر(  ذتػػؿم وفػػؿ تػػذرح  تػػذبر  تػػذزر  كػػذر    ػػذرعم  وػػذ 
ا يـ تليػه م  رػذؿ ارزبيػدل: ) آزر:  ػ ـ  ػذف تػذرح البػ  إبػر ٜٕ/ٕالكبببذ وف السوذئبـ     تطػؼ بيػذف لبيػه( ار كػذؼ 

ارسيـ سذد ذر رهم  ريؿ: وع ذ  يذ كي م ال      لو  زعر   بػ  تػف اربذطػؿم  ريػؿ:  ػ  اسػـ تػـ إبػرا يـ تليػه ارسػيـم 
م  الوػذ  ـّ  اس وذ سو  ارعـّ البذر  عرا تليه ارةرآف ارعظيـ تل، تذدة ارعرب    ذرؾم ل بـ  فيرار وػذ يطلةػ ف الب تلػ، ارعػ

 م  ريؿ: بذروبول  تل،  زف  ػذعرم   ػذا بذتفػذؽ ار سػذبيف رػيس ت ػد ـ ا ػتيؼ  ػ  ذرػؾ( الب    إ ه تذرخ بذر ذ  اروععو
م  رذؿ ارعّيو  ارطبذطبذئ : ) الف إبرا يـ  ذف ي ذطب ك  ػذر بلفػظ البػّ ة اسػوه )آزر(   ػذف يعبػد ٕٔ/ٖتذج ارعر س 

م  الوػر  ببعرا ػهم  بعػر  إبػرا يـ   تػد  ال  ذـم  رد الّ ر تليه الف يترؾ تبذدتبذم  ر  ػه البػ،م فػـ الرػدـ البػ   تلػ، طػرد 
ػذرِّيفَ الف يستغفر رهم  ن عز  تد  بة ره: ) م  ر ػف دت تػه رػـ ٌتسػَتعبم رة رػه ٙٛاركػعرا :  (َ اْلِفْر ِلَِب  ِإ  ػُه َ ػذَف ِوػَف ارا 

ْ ِتػَدٍة َ َتػَدَ ذ ِإي ػتعذر،: )  ـَ ِلَِبيِه ِإال  َتف و  ػذ َتَبػي َف رَػُه اَل  ػُه َتػُد ٌّ ِرلّػِه َتَبػر اَل ِوْ ػهُ َ َوذ َ ذَف اْسِتْغَفذُر ِإْبَراِ ي م ٗٔٔارت بػ :  (ذُ  َ َلو 
َربِّ َ ػػْب ِرػػ  ُحْ وػػذر َ اَلْرِحْة ِػػ    ػػؿ ذرػػؾ  رػػ   ػػ  ال ائػػؿ تبػػد م  ربػػؿ  عرتػػه إرػػ، الرض اروةدسػػ م  ربػػؿ دتذئػػه بة رػػه: )

ذِرِحيفَ  ػذِرِحيَف ( )ِإ ِّ  َذاِ ٌب ِإَر، َربِّػ  َسػَيْبِديفِ َ َرذَؿ م فـ ذ ر تعذر،  عرته: )ٖٛاركعرا :  (ِبذر   ( َربِّ َ ػْب ِرػ  ِوػَف ار  
ـْ َ َوػػذ َيْعُبػػُد َف ِوػػف ُد ِف ارل ػػِه َ َ ْبَ ػػذ رَػػُه ِإْسػػَحذَؽ َ َيْعةُػػ َب َ ُ ػػّير َعَعْلَ ػػذ م  رػػذؿ: ) ٓٓٔمٜٜاآليػػذت ار ػػذ ذت:  ػػذ اْتتَػػَزَرُب َ َلو 

ـُ دتذئػه بو ػ  بعػدوذ   ػب رػه ال الد  ب ػ، اربيػت  اسػ ف إسػوذتيؿ و ػ : )م فـ ذ ػر آ ػر ٜٗوريـ: ( َ ِبّيذر  ْذ رَػذَؿ ِإْبػَراِ ي َ اِس
ْسػَحذَؽ إِ ( )َربِّ اْعَعْؿ َ ػَذا اْرَبَلَد آِو ذر َ اْعُ ْبِ   َ َبِ    اَلف   ْعُبَد اَلْ َ ذـَ  ف  اْرَحْوُد ِرّلِه ار ػِذل َ َ ػَب ِرػ  َتلَػ، اْرِ َبػِر ِإْسػَوذِتيَؿ َ اِس

ِوِ يَف َيػْ ـَ َيةُػ ـُ اْرِحَسػذبُ ( )َربِّ  َرَسِويُ  اردَُّتذ  َْ م حيػث دتػذ ٔٗم ٜٖم ٖ٘ اآليػذت إبػرا يـ:( َرب َ ػذ اْلِفػْر ِرػ  َ ِرَ اِرػَدل  َ ِرْلُوػ
ػلب م   ػذا  ليػر البيػه وف  ػويـ رلبػه لبيػه  الّوػه ارلػذيف تّبػر ت بوػذ بة رػه )ِر ارػَدّل(  ار ارػد ال يطلػؽ إال تلػ، الب ار ُّ

ْ ِتػَدةٍ ارذل  ذف وف اراذّريفم  اّرذل تبرال و ه   ّ ه بذالسػتغفذر  ػ  ارػد يذ  ةػط د ف اآل ػرة تػف   تػد ذ إيذ ػذم  ػآزر:  و 
لب  بؿ اُلطلؽ تليه رفظ الب ببعض ال  ذؼ  ارع ذ يفم  اير تف الف ارلغ  تسّ غ إطػيؽ )الب(  إذف ريس البذ  ار ُّ

م ـّ  ز ج الـّ م ٚٙٔ/ٚ تلػػ،  ػػؿ وػػف يتػػ ر، الوػػر كػػ ص   ػػؿِّ  بيػػر وطػػذع( ارويػػزاف  ػػ  تفسػػير ارةػػرآف  تلػػ، ارعػػد  ارعػػ
 الر ؿ: الّف آزر رـ ي ف البذ إبرا يـ بن ه  يؼ ظذ ر ارةػرآف ار ػريـم  اف حولػه تلػ، ارعػـ ال ير ػ  اإلكػ ذؿم  لف ارةػرآف 

ـْ َربَػذ ِإْذ رَ ي ّرح بنف آبذ  آزار  ذ  ا وكر يفم   ذا يسرل تل، العداد إبرا يـ: ) ذَؿ ِلَِبيِه َ َرْ ِوِه َوذ َ ِذِ  ارت َوذِفيُؿ ار تِػ  اَل ػُت
بِػيفٍ ( )َرذُر ا َ َعْدَ ذ آَبذ َ ذ َربَػذ َتذبِػِديفَ ( )َتذِ ُف فَ  ـْ ِ ػ  َاػَيٍؿ وُّ  ُ َُ ـْ َ آَبػذ ـْ اَل ػُت م ٗ٘مٖ٘مٕ٘ اآليػذت ال بيػذ :( رَػذَؿ َرةَػْد ُ  ػُت

 آبذ  ال بيذ  وف آدـ إر،  بي ذ ارو طف، تليبـ ارسيـم   ـ سد   ار عب    ّداوبذ. اف ارر ايذت اروّسلـ تليبذ بطبذرة 

رػذؿ   ػر:  ػ ث ارػزرع ت  يفػػذ إذا  -بذراػـ فػـ ارسػ  فم  ارفػذ  وفلفػ م  الرػؼ وة ػ رة ت تػب بذريػػذ  ل بػذ رابعػ  االسػـ .ٕٖٔ
  الرض بذبػػؿم  بو ػػ    ػػ   ػػذر الربػػ   ررػػذت   وػػس  ررػػذت   ػػ  ار ػػ ثم   ػػ ف،  ػػ  فيفػػ  و ااػػ : بسػػ اد ارعػػراؽ  ػػ

 و زؿ ب   تبداردار  ذ   فـ للب تل، ارعوي م  رذرؾ رذؿ اركذتر:
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 رعػف ا  و زال بطػف   فػ،     روذ  بذرفةر  االوعذر
 رست   ف، ارعراؽ الت    ر ف      فػ  اردار تبد اردار

 رذؿ الب  ارو ذر: سو   بر   ف، بذرعراؽ ب  ف، وف ب   الر  كػد بػف سػذـ بػف  ػ حم .ٖٖٔ
ه ب  ذ ب ت تليه ارسيـم     ارذل  را    سب إريهم     عد إبرا يـ تليه ارسيـم الب  الوّ 

 ر بػػذ ابػػف  ػػ ف،م   ػػ  ال ؿ  بػػر ال ػػرج بػػذرعراؽ وػػف ارفػػرات فػػـ حفػػر سػػليوذف  بػػر ال لػػؼ فػػـ 
 ػذم بذربػذ   ػ   فرت ال بذرم رذؿ الب  ب ر الحود بف الب  سبؿ ارحل ا  :   ذ ر ي ذ تػف ار لبػ     ػذم ب ػ  يفم  حفظػ  ب  

ال رهم    ف، ارعراؽ   فيػذف: الحػد وذ  ػ ف، ارطريػؽم  اآل ػر  ػ ف، ربػ،:  ببػذ وكػبد إبػرا يـ ار ليػؿ تليػه ارسػيـ  ببػذ 
و رد م   وذ وف الرض بذبؿم  ببذ طرح إبرا يـ    ار ذرم   وػذ  ذحيتػذفم  سػذر سػعد وػف ارةذدسػي   ػ  سػ   تكػر  فػتح 

َي :    ف،م  رذؿ ز رة بف ع
 بريػذر  ةػ د     تكي    ف،  الس   عذئػر ب  فػ، ك

  ريس ببذ إال ار سذ    لبـ    تكي  رح ذ  ارع ذ يج حذار 
 التي ذ ـ    تةر   ف، بعوع ذ     نف ر ذ تي ذ تل، ارةـ   ذظر 

ف ذ وحود بف إسحذؽ ارسعدل تف ارروذدل تف تبد ارػرزاؽ تػف وعوػر تػف اليػ ب تػف وحوػد بػف  رذؿ الب  و   ر: حدّ  .ٖٗٔ
ف رذؿ سوعت تبيدة ارسلوذ   ية ؿ سوعت تليذ ية ؿ: وف  ذف سذئي تف  سب ذ  إ  ذ  بط وف   ف،م  ر ل تف ابػف سيري

ال بر   تف ال ل ـ وعذكر رريشم  ةػذؿ:  حػف وػف  ػ ف،م رػذؿ ابػف اإلترابػ :  ا تلػؼ  اإلتراب  ال ه رذؿ: سنؿ رعؿ تليذر 
 : الراد   ف، ارس اد ارت   رد ببذ إبرا يـ ار ليػؿم  رػذؿ آ ػر ف: ار ذس    ر ؿ تل  تليه ارسيـم  حف وف   ف،  ةذؿ رـ 

 م  ذرؾ الف وحل  ب   تبداردار يةذؿ ربذ   ف،  نراد ال  ذ و ي ف وػف الـ ارةػرا و ػ م رػذؿ البػ  و  ػ ر:  ّ الراد بة ره   ف، و
م   ػ ف، ارعػراؽ  ػ  سػرة   روػذ رػذؿ  ػبط ارة ؿ    ال ؿ رة ؿ تل  تليه ارسيـم  إ  ذ  بط وف   ف،م  ر  الراد  ػ ف، وّ ػ

رػذؿ ابػف  مارس ادم  الراد تليه ارسيـ: الف البذ ذ إبرا يـ تليه ارسػيـم  ػذف وػف  ػبط  ػ ف،  الف  سػب ذ ي تبػ  إريػهم   حػ  ذرػؾ
ر،  ذا ا تبػت  : ارتة ام  ارحسب: ار لؽم  اس تبذس:  حف وعذكر رريش ح  وف ار بط وف ال ؿ   ف،  ال ؿ آدـم  ار ـر

ف تل   ابف تبذس تبَر وف ارف ر بذل سذب  ردع وػف ارطعػف  يبػذ  تحةيػؽ رةػ ؿ ا  تػز  عػؿ: إف  سب  ار ذسم   ذا و
 .ٚٛٗ/ٗارحو ل: وععـ اربلداف  (ال رو ـ ت د ا  التةذ ـ

ا تلؼ ارعلوذ     ارو ا  ارذل  رد  يهم  ةذؿ بعابـ:  ذف و رد     ارس سم  رػذؿم رػذؿ ارسػدل:  رذؿ ارفعلب : ) .ٖ٘ٔ
 ذوػػه  ػػنف    بػػذر طلػػ م  ػػذ ب باػػ   اركػػوس  ارةوػػر حتػػ، رػػـ يبػػؽ ربػػذ اػػ  م  فػػزع وػػف ذرػػؾ  زتػػذر رالا ار وػػر د  ػػ  و

كػػديدارم  دتػػذ ارسػػحرة  ار ب ػػ   ارةذ ػػ  )  ػػـ ارػػذيف ي طػػ ف  ػػ  الرض(  سػػنربـ تػػف ذرػػؾم  ةػػذر ا:  ػػ  و رػػ د ي رػػد  ػػ  
 ػؿ لػيـ ي رػد  ػ  تلػؾ ارسػ  م  الوػر  ذحيتؾ  ذ  ارس   ي  ف  ي ؾ   يؾ ال ؿ بيتػؾ تلػ، يديػهم  ػنور ار وػر د بػذبح 

بعزؿ اررعذؿ تف ار سذ م  ععؿ تل،  ؿ تكٍر رعير رريبذر الوي ذرم  إذا حذات ارورالة  ل، بي ه  بي بذ إذا الوف ارو ارع م 
ذا طبػػرت تػػزؿ اررعػػؿ ت بػػذم  رعػػ  آزر البػػ  إبػػرا يـم   عػػد اورالتػػه رػػد طبػػرت وػػف ارحػػيضم   رػػ  تليبػػذ  ػػ  ُطبر ػػذ إ ػػ

تليػػه ارسػػيـم  رػػذؿ ارسػػدل:  ػػرج ار وػػر د بذررعػػذؿ إرػػ، ارعسػػ ر   حػػذ ـ تػػف ار سػػذ  ت   ػػذر وػػف ذرػػؾ   حولػػت إبػػرا يـ
ارو ر دم رذؿ ابف تبذس: روذ حولت الـ إبرا يـ تليه ارسيـم رذؿ: ار بذف ر ور د: إف ارغيـ ارذل ال بر ذؾ به رد حولت 

الـ إبرا يـ  ال ذ ذ ارو ذض  رعت  ذرب  و ذ   الف يّطل   ذ د ت  الدةوبه الوه  ذ  ارليل م  نور  ور د بذبح ارغلوذفم  ل
تليبػػذ  يةتػػؿ  رػػد ذم   اػػعته  ػػ   بػػر يػػذبسم فػػـ رفتػػه  ػػ   ررػػ    اػػعته  ػػ  حلفػػذ   رععػػتم  ريػػؿ:  ػػذف و رػػد   ػػ  
ار ر ذ  ذل رذرم بذرةرب وف ار ذ ري م    ررا  وػدف ار لػدا ييفم فػـ  ػذعر إرػ، بذبػؿم  ريػؿ  ػ  حػراف  ر ػف البػذ   ةلػه 

ر، ارض بذبؿم الر ؿ: الف تذو  ال ؿ ارعلـ رذر ا الف إبرا يـ تليه ارسيـ  رد    زوػف ار وػر د بػف  ػ شم  اف آزر رعػؿ إ
وػػف ال ػػؿ  ػػ ف،   ػػذف ووػػف تذ ػػر ارولػػؾ  وػػر د  فػػـ إف ار ب ػػ   ال ػػحذب ار عػػـ  التػػ ا إرػػ، ار وػػر د  ال بػػر   إف ليوػػذر 



 م0229/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/0222الثاني لكلية التربية األساسية  عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي  

 533 

، يديهم فـ حػديث ارةػرآف ار ػريـ سي رد    رريتؾم يةذؿ ره إبرا يـ  ي  ف  يؾ ول ؾ تل
ذ ػػر إف ار وػػر د الراد الف يحػػرؽ ار ليػػؿ ر ػػف ا  تعػػذر، ععػػؿ تلػػؾ ار ػػذر بػػردار  سػػيوذر 
تلػػ، إبػػرا يـ تليػػه ارسػػيـم   الدة إبػػرا يـ   اػػعه  ػػ  ارغػػذر ارػػذل  ػػ  اريػػـ  ارو ػػذف 

بػؿ   ػ  ارذل  تحدث ت هم  ؿ  ذ  الدر  داوغ  تل، و رد إبرا يـ تليه ارسيـ  رػد  ػ  بذ
  ذا ارو ذف اروةدس  بةربه تؿ ار ور د ارذل  سويه اريـ     ارحل  بتؿ برسم  ا  ارعذرـ. 

 .ٜٜار ذ ذت: اآلي   .ٖٙٔ
 .ٙٔٗ/ٗ  ر ارفةليف تفسير ارعر س :  .ٖٚٔ
 .ٜٖٔ/ٔابف  فير: اربداي   ار بذي   .ٖٛٔ

 .ٚٔٔاررا  دل: ر ص ال بيذ   .ٜٖٔ

 .ٛٔٔ م اررا  دل: ر ص ال بيذ ٖٚار د ؽ: تلؿ اركرائ  ص  .ٓٗٔ

 .ٖٙ/ٙب ذئر ذ ل ارتوييز ارفير زآبذدل:  .ٔٗٔ

 
 الملادر والمراجع

 هر( ٜٚ٘ابن الجوزي، ُبد الرحمن بن ُمي بن محمد )ت  
 زاد اروسيرم وطبع  ارو تب اإلسيو م بير تم رب ذفم )د.ت(. -ٔ

 هر(ٔٚ٘ابن ُساكر، أبو القاسم، ُمي بن الحسن )ت
 . ػ(٘ٔٗٔ)تذري  دوكؽم تحةيؽ: تل  كيرلم دار ارف رم  -ٕ

 هر(  ٗٚٚابن كثير، إسماُيل بن ُمر الدمشقي )ت
 ـ( .ٜٚٙٔ( دار بف  فيرم بير تم )ٗٔ-ٔاربداي   ار بذي  ) -ٖ
 ـ(.ٜٜٙٔتفسير ارةرآف ار ريـم وطبع  دار ارف رم بير تم رب ذف ) -ٗ

 : بِّرسالبستايي
 دائرة اروعذرؼم وطبع  اروعر  م بير تم رب ذفم )د.ت(. -٘

  هر( ٜٖ٘هوب بن أحمد )ت مو  الجواليقي:
 م وطبع  دار ار تبم و رم )د.ت(.  باروعرّ  -ٙ

 هر(ٖٜٖبن حماد )ت  إسماُيلالجوهري، 
     ػ(.ٚٓٗٔ) ٗار حذحم تذج ارلغ    حذح ارعربي م تحةيؽ: احود ارعطذرم دار ارعلـ رلويييفم بير تم ط/ -ٚ

 هر( ٕٙٙ: ياقوت بن ُبداهلل الرومي )ت الحموي
 ( بير تم دار إحيذ  ارتراث ارعرب م )د.ت( .٘-ٔلداف )وععـ ارب -ٛ

 الخفاجي، ثامر، الدكتور 
 ارورارد  اروكذ د ارس ي     ارحل  ارسيفي م لير وطب ع. -ٜ

 هر( ٖٚ٘الراويدي: قِّب الدين سعيد )ت 
  ػ(. ٛٔٗٔر ص ال بيذ م تحةيؽ: تر ذ يذفم وَسس  اربذدلم رـ ) -ٓٔ

 رشيد رضا، محمد
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 رو ذرم وطبع  دار اروعر  م بير تم رب ذف )د.ت(تفسير ا -ٔٔ

 هر(ٕ٘ٓٔالزبيدي، محمد مرتضى )ت 
  ػ(.ٖٙٓٔتذج ارعر س وف ع ا ر ارةذو سم دار و تب  ارحيذةم بير ت ) -ٕٔ

 هر( ٖٛ٘الزمخشري، جار اهلل محمود )ت 
 تفسير ار ّكذؼم وطبع  دار اروعر  م بير تم رب ذفم )د.ت(. -ٖٔ
 هر( ٕٓٛمان )ت سيبوي : ُمرو بن ُث

 م تذرـ ار تبم بير تم رب ذفم )د.ت(.ار تذب -ٗٔ
 هر(ٖٔٛاللدوق، محمد بن ُمي بن الحسين )ت

 ـ(.ٜٓٛٔتلؿ اركرائ م اروطبع  ارحيدري م ار عؼم ) -٘ٔ
 هر(ٕٓٗٔ، السيد محمد حسين )ت الِّباِّبائي

 م رـم )د.ت(.فارويزاف    تفسير ارةرآفم وطبع  إسوذتيليذ -ٙٔ
 هر( ٖٓٔمحمد بن جرير )تالِّبري،  

 م وطبع  دار االستةذو م ارةذ رةم و رم )د.ت(.تذري  الوـ  ارول ؾ -ٚٔ
 هر( ٓٙٗالِّوسي، محمد بن الحسن )ت

 ارتبيذف    تفسير ارةرآفم وطبع  ار عوذفم ار عؼ الكرؼم )د.ت(. -ٛٔ
 هر( ٕٔٔٔ، ُبد ُمي بن جمعة الحويزي )ت العروسي

  ػ(.ٕٔٗٔم رـ )فحةيؽ:  ذكـ اروحيت م وطبع  إسوذتيليذم ت  ر ارفةليفتفسير  -ٜٔ
 هر( ٙٓٙالفخر الرازي: محمد بن ُمر الِّبرستايي )ت 

 تفسير ار بيرم وطبع  تبد اررحوفم ارةذ رةم و رم )د.ت(.  -ٕٓ
 هر(ٚٔٛ، محمد بن يعقوب )ت الفيروزآبادي

  ػ( .ٚٓٗٔوعي  إحيذ  ارتراث اإلسيو م ار  يتم )اربلغ     تراعـ الئو  ار ح   ارلغ م تحةيؽ: وحود ارو رلم ع -ٕٔ
 م وطبع  ارتحريرم ارةذ رةم و رم )د.ت(.ب ذئر ذ ل ارتوييز -ٕٕ

 هر( ٔٚٙ، محمد بن أحمد بن أبي بكر)تالقرِّبي
  ػ(.ٕٖٚٔارعذو  لح ذـ ارةرآفم تحةيؽ: احود تبد ارعليـ اربرد   م داراركعب م ارةذ رة ) -ٖٕ

 هر( ٖٙٗسن بن ُمي )ت، ُمي بن الحالمسعودي
 )د.ت( . م رب ذفم بير تاإلسيوي ( تحةيؽ: وحود وح  تبدارحويدم ارو تب   ٗ-ٔور ج ارذ ب  وعذدف ارع  ر) -ٕٗ
 
 


