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بررسی منتقله بودن روایت ذبیح بودن اسحاق )ع( در تفسیر 

 مجمع البیان

 
 

 

 1سید رضا مؤدب
 2کامران اویسی

 

 چکیده
که به مسأله ذبیح اهلل اختصاص دارد. اکثر  "منتقله"نوشتار پیش رو پژوهشی است درباره یکی از مصادیق روایات معروف به 

 به نظر میگرچه روایت مورد بحث را نقل کرده اما  شیخ طبرسیدانشمندان اهل تسنن روایت ذبح اسحاق )ع( را قبول نموده اند. 

مجمع از مورد غفلت واقع شده است، عدم وجود روایت ذبح اسحاق منقول در این خصوص  آن را نپذیرفته است. آنچه کهرسد 

در کتب حدیثی شیعه و در مواردی در  روایاتی نیز ؛ بلکهستا شیعه در مصادر اولیه حدیثی شیعه و قلّت آن در منابع متأخر البیان

معدود در کتب عامه  ییوجود نقل ها وجود دارد که مخالف آن و بیان کننده ذبیح اهلل بودن اسماعیل )ع( است. کتب اهل تسنن

. سازد یمحتمل م امین االسالم طبرسی توسطنقل بدون سند )مرفوع(، منتقله بودن آن را از کتب عامه ی و متقدم مانند ماورد

بر سخنان امثال کعب االحبار  هیو تک یاسیبلکه به سبب اغراض س؛ نشده است )ع( صادر یمورد بحث از امام عل تیروا بنابراین

 .داده شده است ایشانبه  ینسبت نیچن

 

 .، مجمع البیانطبرسیاسحاق، اسماعیل، ذبیح اهلل، روایات منتقله، : کلید واژه ها
 

 مقدمه

منظور از منتقله بودن این است که روایتی از یک مذهب 

مذهب دیگر مثل شیعه انتقال یافته مانند اهل سنت به 

باشد. ظاهرًا اولین شخصی که روایات انتقال یافته از اهل 

سنت به شیعه را به روایات منتقله نامگذاری نمود، مرحوم 

وجود قرینه  (13/ 3/ی)ر.ک: عسکرعالمه مرتضی عسگری است.

هایی که بیشتر مبتنی بر کشف شباهت های صدوری و لفظی و 

سیدن به منابع مشترکی که حدیث از آن اخذ معنوی و نیز ر

شده، احتمال انتقال را قّوت می بخشد. برای تعیین مبدأ و 

منشأ روایت، تا حّد امکان الزم است به مصدر اولیه آن دست 

یافت. به عبارت دیگر وجود تشابه سندی و متنی احتمال 

 انتقالی بودن را افزایش می دهد.

توان شواهدی در مورد منتقله  یکی از روایاتی که ظاهرًا می

ابراهیم به داده شدن بودن آن پیدا نمود، روایت بشارت 

در تفسیر  امین االسالم طبرسیاست. اسحاق )علیهما السالم( 

                                                 
 . استاد دانشگاه قم. 1

. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، عضو هیأت  2

 علمی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی آل طه.
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 ِمن   لي ه بْ  س ی ْهدینِ* ر بِّ  ر بِّي ِإلى ذاِهب   ِإنِّي قال   و   آیات "

روایت  1(101-99)صافات/ " ح لیم ِبغ الم   الصَّاِلحین * ف ب شَّْرناه  

مرسلی از امام علی )ع( درباره ذبیح بودن اسحاق نقل کرده 

است و آن را به دیگرانی مانند ابن مسعود، سعید بن جبیر، 

قتاده، مسروق، عکرمه، عطاء، زهری، سدی، جبایی نیز نسبت 

 داده است:

 یعنی (707/ 8/ی)طبرس .(ع) علي عن ذلك روي و إسحاق أنه 

 . است بوده اسحاق حضرت [ذبیح]
نقل نموده  امین االسالم طبرسیشکلی که  بهروایت مورد بحث 

است در منابع شیعی متقدم از امام علی )ع( وجود ندارد و 

هر چه هست در منابع متأخر منقول از مجمع البیان یا 

روایاتی از دیگر ائمه )ع( است که در ذیل عنوان روایات 

عی که می تواند یکی از منابع مشابه خواهد آمد. تنها منب

رازی است که روایتی  توحفابوالمعاصر محسوب گردد، تفسیر 

 .را به علی )ع( در ذبیح بودن اسحاق منسوب می کند

 (210 /11)ابوالفتوح رازی/

در تفسیر خود روایت مورد بحث  ماوردیاما در منابع عامه؛ 

 قرطبی (10 /5 )ماوردی/ .را به صورت مرسل آورده است

/ 15/ی)قرطب روایتی را به علی بن ابی طالب رفع داده است.

نیز ذبیح بودن اسحاق را  بعضی از مفسران عامه (100

 روایتی از برخی صحابه مانند علی بن ابی طالب می دانند.

 بعضی دیگر (4/31؛ بغوی/28/ 7ابن کثیر/ ؛57 /4 /زمخشری)

روایت مورد بحث را نقل و به عمر و علی و برخی دیگر 

  (253 -252 /5؛ جصاص/347 /21/فخر رازی) منسوب کرده اند.

ذبیح بودن اسحاق را به عنوان قولی از سوی  تعدادی نیز

؛ 22 /4ی/ثعلب) برخی مانند علی )ع( آورده اند.

ابن عجیبه نیز قول ذبیح  (547 /3/ابن جوزی؛ 8/150/یبغداد

با -بودن اسحاق را به علی )ع( نسبت داده است که گویا 

توجه به اسامی همراه با نام علی )ع( که تقریبًا همان 

مقصود وی همان  -هایی است که در مجمع البیان آمده است

طبری روایت مورد  (109/ 4/بهی)ابن عجروایت علی )ع( است. 

)ع( نقل نکرده است اما از ابن عباس،  علیامام بحث را از 

مسروق، عبد هللا بن مسعود و دیگران روایاتی مانند روایت 

ن نقل کرده است که در روایات آمذکور یا مضمونی داّل بر

 (52 /23)طبری/ .مشابه خواهد آمد

 روایات مشابه

روایاتی که می توان از آنها به عنوان روایات مشابه و 

نقل نموده است از آنها  االسالم طبرسی امیننیز مؤید آنچه 

 نام برد عبارتند از:

                                                 
 بزودى كه رهسپارم، پروردگارم سوى به من حقیقت در: گفت( ابراهیم) .ترجمه: و 1

 به را او پس! ببخش شایسته( فرزندان) از من به! پروردگارا .شود رهنمون[ مرا]

 .دادیم مژده بردبار پسرى
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کلینی روایتی از ابان بن عثمان از ابو بصیر از  الف(

صادقین )علیهما السالم( مبنی بر اینکه فزرند بشارت داده 

 (8/12)کلینی/ .شده اسحاق بوده، آورده است

 عالمه مجلسی در توضیح روایت مذکور می نویسد:

تبعاد ذبیح از کالم گفته شده رفع اس -رحمه هللا-غرض کلینی 

زیرا ممکن است اشکال گردد که  ؛قرار گرفتن اسحاق است

اسحاق در شام بوده و اسماعیل در مکه. اما جواب این 

اشکال این است که ابراهیم با خانواده و فرزندان خود حج 

گذارد. از این کالم معلوم می گردد که کلینی از کسانی است 

 رباره ذبیح بودن اسماعیل و اسحاق توقف نموده است.که د

سپس  (38 /17(/1404؛ مجلسی )131 -135 /12(/1411)مجلسی)

او و برخی دیگر بر این باورند که حمل اخبار مربوط به 

/ 17(/1404) ی)مجلس ذبیح بودن اسحاق بر تقیه اظهر است.

 (403/ 4/یمازندران ی؛ محمدهاد384/ 17/ی؛ بحران38

توقف  قبولدیدگاه عالمه مجلسی می توان گفت:  نقداما در 

او فقط دلیل مخالف  زیرا؛ به خوبی آشکار نیسترأی کلینی 

یعنی ذبیح بودن اسحاق را بدون اشاره به اختالف یا اتفاق 

بین علما نقل کرده است. بنابراین ممکن است وی با توجه 

به آوردن به شهرت و اجماع امامیه بر ذبیح بودن اسماعیل 

دلیل دیدگاه مخالف بسنده کرده باشد. کالم شبر نیز بنا بر 

کالم عالمه  مؤید اسماعیل،ور بودن ذبیح قرار گرفتن مشه

 (211/ 5)شبر/ مجلسی است.

اواًل ابراهیم در خواب دید  است؛در روایت دیگری آمده  ب(

، ساره است که ذبیح هللاثانیًا مادر  ؛باید اسحاق را ذبح کند

خدا به سبب انجام اعمالی که در قبال هاجر انجام داده از 

 8/709/ی؛ طبرس221 -2/224/ی)ر.ک: قم.توبه نماید باید

"[؛ لیبودن آن و با آوردن لفظ "ق تی]بدون اشاره به روا

حتی  1(147/ 12/یکاشان ضی؛ ف105 -4/103/ یمجلس یمحمد تق

عنوان گفتگوی شبیه به روایات گفته شده در تفسیر طبری به 

 (52/ 23/ی)طبر کعب االحبار و ابوهریره آمده است.

از امام رضا )ع( درباره عمل خانوادگی یکی از اصحاب  ج(

شد، سؤال درباره خوردن گوشت بز و نخوردن گوشت گوسفند 

برتری گوشت گوسفند را با فدیه قرار  داد: امام پاسخ

. کنداسحاق در جریان ذبح روشن می گرفتن آن به جای 

 (131 /22(/1404؛ مجلسی )12/422)کلینی/

را مجهول می داند و اضافه می کند  مذکورعالمه مجلسی حدیث 

توسط کلینی درباره ذبیح بودن اسماعیل  آندو خبر قبل از 

است و این خبر به نوعی برگرداندن کالم از آن چیزی است که 

                                                 
از اسحاق در آن  یتفاوت که نام نیآمده با ا زین یدر کاف تیروا نیهم هیشب . 1

ق ال  أ ب و ب ِصیر : س ِمْعت  أ ب ا  :ساره است حیدهد که مادر ذب ینشان م ثیلکن آخر حد ستین

ق ال  «. : ... و  ِهي  ت ق ول : ر بِّ ال ت ؤ اخِْذِني ِبم ا ع ِمْلت  ِبأ مِّ ِإسْم اِعیل  ج ْعف ر  علیه السالم ی ق ول

ْنظ ر ، ف ِإذ ا أ ث ر  السِّكِّیِن خ د وشًا ف ل مَّا ج اء ْت س ار ة ، ف أ ْخبِر ِت اْلخ ب ر ، ق ام ْت ِإل ى اْبِنه ا ت  »

 (19-8/18)کلینی/ِفي ح ْلِقِه، ف ف ِزع ْت و  اشْت ك ْت و  ك ان  ب ْدء  م ر ِضه ا الَِّذي ه ل ك ْت ِفیِه. 
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. گفته شد زیرا خبر حاضر داللت بر ذبیح بودن اسحاق دارد

اْلح ِدیث" را آورده  ِفي ج اء   ه ك ذ ا کلینی در انتهای آن جمله"

که ظاهرًا وی با این شواهد اعتقاد به ذبیح بودن اسماعیل 

در صورتی که به نظر  (131 /22(/1404مجلسی )) داشته است.

می رسد اگر مالک آخرین روایت نقل شده باشد، نزد کلینی، 

 ِفي ج اء   جمله "ه ك ذ ااسحاق ذبیح است. حتی امکان دارد 

اْلح ِدیث" نوعی تأکید بر صحت و وثوق به حدیث بودن روایت 

 اخیر کلینی نسبت به دو روایت پیشین او باشد.

برخی نیز معتقدند که بیان کردن روایت ذبح اسحاق توسط 

مقطوع و ظاهر آیات است که قائل بودن به  مشهور کلینی خالف

پس چاره ای نیست که بر آن، از جمله اسرائیلیات است. 

حّر ) اشتباه راوی یا دسیسه چینی برخی راویان حمل شود.

 (101 /عاملى

در روایتی از امام رضا )ع( حضرت یوسف از فرزندان  د(

 ؛245-1387/1/241)صدوق/ اسحاق ذبیح هللا شمرده شده است.

از عبد هللا  نیز دیگری مشابه روایت (591 -2/593/ 1385صدوق/

طبری و  (53)راوندي/ بن موسی توسط راوندی نقل شده است.

 و ابو میسره منقوالتی از ابن مسعودثعلبی و ابن کثیر 

؛ 54 -51 /23)طبری/ .یه به روایات گفته شده آورده اندشب

 (28/ 7؛ ابن کثیر/151 -8/150/ثعلبى

مال فتح هللا کاشانی در ذیل روایتی شبیه به روایات گفته شده 

 بن بدین شکل است: "یوسف عبارت صحیحبر این باور است که 

زوائدی که در عبارات مشابه  إبراهیم"؛ بن إسحاق بن یعقوب

وجود دارند از سوی راوی به آن اضافه شده اند از طرف 

اشد اثبات دیگر نوشته ای که یعقوب آن را نگارش کرده ب

 (518 -517 /5)کاشانی/. نشده است

 دو را خدا: فرمود( ع) الحسن )امام هفتم( ابو حضرت ه(

 مشیت و) عزم اراده و حتم اراده. است مشیت دو و اراده

 مي كند امر مي خواهد، و میكند نهى خدا( عزم مشیت و حتم

 كرد نهى را همسرش و او آدم كه بینىنمى مگر نمي خواهد، و

 اگر و خواست را ایشان خوردن ولى نخورند درخت آن از كه

 تعالى خداى خواست بر آنها خواست بخورند كه نمي خواست

 سر را اسحاق كه كرد امر را ابراهیم حضرت و نمي كرد غلبه

 مي خواست، اگر و ببرد را او سر كه نخواست ولى ببرد

.  نمي كرد غلبه تعالى خداى خواست بر ابراهیم خواست

              (1/319)کلینی/

به نقل از عیاشی از بریدة بن  امین االسالم طبرسی و(

معاویه عجلی نقل می کند که از امام صادق )ع( پرسیدم بین 

بشارت حضرت ابراهیم به اسماعیل و اسحاق چه فاصله زمانی 

 ح ِلیم   ِبغ الم   هست؟ فرمود: پنج سال. خدا فرمود: ف ب شَّْرناه  

إسماعیل این اولین بشارت ابراهیم درباره فرزند  یعني

است. هنگامی که اسحاق از ساره به ابراهیم داده شد، 

اسحاق به سه سالگی رسید، اسماعیل به اسحاق که در حجر 
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ابراهیم بود رو کرد او را برداشت و در جای نشستن او 

نشست. ساره این منظره را دید و به ابراهیم داستان را 

فت: به خدا قسم هاجر و فرزندش در این سرزمین گفت. سپس گ

ابدًا مجاور من نخواهند بود. آن دو را از نزد من بردار. 

ابراهیم قدر و منزلت ساره را نگه می داشت زیرا از اوالد 

انبیا و دختر خاله ابراهیم بود. این اکر بر ابراهیم 

گران آمد و در فراغ اسماعیل اندوهگین بود. سپس در ادامه 

 -8/710)طبرسی/ وایت اسماعیل ذبیح خدا معرفی شده است.ر

711)1  

وجود دارند که داللت می کنند خدا به  روایات و منقوالتی ز(

سبب صبر اسحاق در امر ذبح به او درجه و فضیلتی داده است 

 و یا می تواند شفاعت کند: 

  کعب االحبار گوید: آن کس که ابراهیم مأمور به ذبح او

خدا وقتی از او و پسرش بالی بزرگ را  است. شد، اسحاق

بر طرف نمود. خدا به اسحاق فرمود: من به سبب صبری 

که نسبت به امر من نمودی، یک دعای تو را مستجاب می 

کنم. اسحاق گفت: خدایا درخواست دارم هیچ یک از 

بندگانت را که تو را در حال ایمان مالقات می کند را 

خواستی بود که از خدا عذاب ننمایی. این، آن در

 (53 -52 /23)طبری/  خواست.
ثعلبی نیز روایتی شبیه به همین مضمون از ابو هریره نقل 

 (8/151/ثعلبى)نموده است. 

  ابو هریره و کعب االحبار با هم مذاکره حدیثی می

کردند و ابوهریره روایاتی از پیامبر )ص( می گفت و 

پیشین(؛ ابوهریره کعب االحبار از کتب )احتمااًل ادیان 

به نقل از پیامبر )ص( گفت: هر پیامبری دعایش مستجاب 

است و من دعای مستجابم را برای شفاعت امتم در روز 

                                                 
 عن بإسناده العیاشي . در تفسیر عیاشی موجود، روایت مذکور پیدا نشد: روى 1

( ع) إبراهیم بشارة بین كان كم( ع) هللا عبد ألبي قلت قال العجلي معاویة بن بریدة

 هللا قال سنین خمس البشارتین بین كان قال بإسحاق بشارته بین و( ع) بإسماعیل

 في إبراهیم بها هللا بشر بشارة أول هي و إسماعیل یعني ح ِلیم   ِبغ الم   ف ب شَّْرناه   سبحانه

( ع) إسماعیل أقبل سنین ثالث إسحاق بلغ و سارة من إسحاق إلبراهیم ولد لما و الولد

 یا فقالت سارة به فبصرت مجلسه في جلس و فنحاه إبراهیم حجر في هو و إسحاق إلى

 هاجر تجاورني ال هللا و ال مكانه في هو یجلس و حجرك من ابني هاجر ابن ینحي إبراهیم

 حقها یعرف و یعزها لسارة مكرما إبراهیم كان و عني فنحهما أبدا بالد في ابنها و

 لفراق اغتم و إبراهیم على ذلك فشق خالته بنت و األنبیاء ولد من كانت ألنها ذلك و

 ذبح في الرؤیا فأراه ربه من آت إبراهیم أتى اللیل في كان فلما( ع) إسماعیل

 موسم حضر فلما رآها التي للرؤیا حزینا إبراهیم فأصبح مكة بموسم إسماعیل ابنه

 بهما فانطلق الشام أرض من الحجة ذي في إسماعیل و هاجر إبراهیم حمل العام ذلك

 إلى خرج قواعده رفع فلما الحرام البیت بقواعد فبدأ الموسم في لیذبحه مكة إلى

 إلى انطلقا ثم أسبوعا بالبیت فطافا مكة إلى رجع و بمنى نسكه قضى و حاجا منى

 في أرى إني بني یا( ع) إلسماعیل( ع) إبراهیم قال المسعى في صارا فلما السعي

 فلما تؤمر ما افعل یا أبت قال ترى ذا فما هذا عامي موسم في أذبحك أني المنام

 إلى به انتهى فلما النحر یوم ذلك و منى إلى إبراهیم به انطلق سعیهما من فرغا

 ق دْ  ِإْبراِهیم   یا أ نْ  نودي لیذبحه الشفرة أخذ و األیسر لجنبه أضجعه و الوسطى الجمرة

 على بلحمه تصدق و فذبحه عظیم بكبش إسماعیل فدي و آخره إلى الرُّْؤیا ص دَّْقت  

   المساكین.
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قیامت نگه داشته ام. کعب از ابوهریره پرسید: آیا تو 

این مطلب را از رسول خدا )ص( شنیدی؟ گفت: بله. کعب 

ابراهیم گفت: پدر و مادرم به فدای او. آیا تو را از 

ذبح پسرش اسحاق را )در خواب(  هنگامی که )امر به(

دید را بگویم که شیطان گفت: اگر اینان را االن دچار 

فتنه نسازم دیگر هیچگاه نمی توانم نسبت به آنان 

فتنه گری کنم. ابراهیم با پسرش برای ذبح از خانه 

خارج شدند. شیطان بر ساره وارد شد و گفت: ابراهیم 

ا رفتند؟ او گفت: برای بر طرف کردن برخی با پسرت کج

نیازها رفت. شیطان گفت: او برای رفع نیاز نرفته است 

بلکه رفته تا پسرش را ذبح کند. ساره گفت: برای چه 

ذبح کند؟ گفت: ابراهیم گمان می کند که پروردگارش به 

ساره گفت: خوب کاری کرده که  آن فرمان داده است.

شیطان به دنبال ابراهیم و اطاعت خدایش را می کند. 

 پسرش خارج شد و به پسر گفت: پدرت کجا تو را می برد؟

گفت: مرا برای بر آورده کردن نیازش با خود می برد. 

شیطان گفت: او می خواهد تو را ببرد تا سر ببرد. پسر 

گفت: ابراهیم گمان می کند که  گفت: برای چه؟

به خدا  پروردگارش به آن فرمان داده است. پسر گفت:

شیطان  قسم اگر او فرمان داده حتمًا انجام خواهد داد.

او را رها کرد و به سراغ ابراهیم رفت و گفت: با 

پسرت کجا می روی؟ گفت: برای کاری می روم. شیطان 

گفت: نه بلکه برای سر بریدنش می روی. ابراهیم گفت: 

برای چه او را سر ببرم؟ گفت: گمان می کنی که 

ابراهیم گفت: به  آن فرمان داده است.پروردگارت به 

خدا قسم اگر او فرمان داده حتمًا انجام خواهم داد. 

در نتیجه شیطان از مورد اطاعت قرار گرفتنش از ناحیه 

 (21-25/ 7)ابن کثیر/ آنان مأیوس شد.

  رسول خدا )ص( فرمود: اسحاق بعد از من شفاعت می کند

کردی، خودم  و می گوید: پروردگارا پیامبرت را تصدیق

را برای ذبح یافتم پس هر کس که به خدا شرک نورزیده 

را داخل آتش ننما. خدا فرماید: به عزتم قسم هر کس 

 که به من شرک نورزیده باشد را داخل آتش نسازم.

 (8/152/ثعلبى)

حاکم نیشابوری نیز روایتی شبیه به روایت گفته شده از 

وهب بن  (109 /2)حاکم نیشابوری/ .وهب بن منبه می آورد

یلیات معروف است به گونه ای که رائمنبه نیز در نقل اس

 مراغی درباره او می نویسد:

از آن دسته از اهل کتاب است که به زیان دین اسالم و قوم »

)ایرانی( بود  عرب حیله گری می کردند؛ او در اصل فارسى

که پدرش از سوی پادشاه ساسانی )کسری( از ایران اخراج 

 هللاّ  )صلى و به یمن تبعید شد؛ وی در زمان پیامبرگردید 

 (9/24)مراغى/«.به اسالم گروید سلم( و آله و علیه



7 
 

  داود  :کرده استابو سعید خدری از رسول خدا )ص( نقل

)ع( از خدا درخواست نمود: مرا مانند )و هم رتبه( 

ابراهیم و اسحاق و یعقوب قرار بده. خدا به او وحی 

را با آتش آزمایش نمودم پس انجام نمود: من ابراهیم 

داد )صبر نمود(؛ اسحاق را با ذبح امتحان کردم پس 

)سیوطی  صبر نمود و یعقوب را مبتال کردم و صبر نمود.

(1404/)5/281) 

 آیت هللا معرفت می آورد:

الفردوس دیلمی آمده که جایگاه  در مسند [روایت مذکور]»

 (2/255/معرفت) «.)ضعف( آن معروف است

طبری و  روایاتی به صراحت ذبیح را اسحاق می دانند. ح(

که  ذکر کرده اندالمطلب  عبد بنثعلبی روایتی از عباس 

 (151-8/150/ثعلبى؛ 51 /23)طبری/ ذبیح، اسحاق است.

می  وابن کثیر روایت مذکور را به طریق دیگری نقل کرده 

 نویسد:

 دینار بن حسن در سند مذکور دو راوی ضعیف وجود دارند:»

 جدعان بن زید بن علي و -متروك است که حدیث های او-بصري 

 (29/ 7)ابن کثیر/. «-الحدیث است که وی منكر –

آمده  کعب االحبار ابوهریره از منقول دیگری نیز از

ابن کثیر و ابن جوزی روایتی را  (52 -51 /23)طبری/است.

 از عکرمه از ابن عباس و مظهری روایتی را از سعید بن

نقل کرده  مبنی بر ذبیح بودن اسحاق جبیر از ابن عباس

 (127 /8مظهرى/ ؛3/547؛ ابن جوزی/89/ 7)ابن کثیر/.اند

برخی چنین روایاتی را حاصل از رأی شخصى امثال ابن عباس 

 (1/400)حفنی/ می دانند.

موسی )ع( به خدا عرض کرد: پروردگارا چرا می گویند ای  ط(

اسحاق و یعقوب؟ خدا فرمود: ابراهیم هیچ معبود ابراهیم و 

چیز را با من عوض نکرد و همیشه مرا بر دیگر چیزها ترجیح 

می داد؛ اسحاق خود را در ذبح به من بخشید و او در غیر 

این مورد نیز اجود و سخاوتمند وبسیار بخشنده بود. یعقوب 

نیز هرچه بال نسبت به او بیشتر می شد، حسن ظن او نسبت به 

/ 7؛ ابن کثیر/8/151/ثعلبى؛ 52 /23)طبری/ بیشتر می شد.من 

28) 

 روایات مخالف

در منابع حدیثی روایاتی وجود دارد که صراحتًا به ذبیح 

 بودن اسماعیل داللت دارند:

محمد بن اسماعیل گوید برخی از ما دو نوع گوشت را  الف(

نزد امام رضا )ع( یاد کردیم و یکی گفت: گوشتی طیب و پاک 

تر از گوشت بز نیست. امام رضا )ع( به او نگاه کرد و 

فرمود: اگر خدا چیزی که شأنیت جویدن دارد را طیب و پاک 

تر از گوسفند آفریده بود به جای ذبح اسماعیل به عنوان 

 (131؛ جزایری/12/421)کلینی/ فدیه قرار می داد.
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مجلسی ) عالمه مجلسی سند روایت مذکور را ضعیف دانسته است.

(1404/)22/ 130) 

روایت دیگری شبیه به روایت پیشین از امام رضا )ع( ب( 

عالمه مجلسی سند روایت  (12/421)کلینی/ .نقل شده است

 (130 /22(/1404مجلسی )) مذکور را صحیح دانسته است.

و  (8/711)طبرسی/امام باقر )ع( پاسخ به سؤالی، در  ج(

ذبیح هللا را  (8/711؛ طبرسی/2/221)قمی/ امام صادق )ع(

امام صادق )ع( در روایت دیگری نیز  .ه انداسماعیل دانست

و امام  (105 -4/103 ؛ محمد تقی مجلسی/2/230(/1413صدوق))

علت آن را ذکر داستان اسماعیل  (390 -389حمیری/)رضا )ع( 

که نشان از عدم ذبح -)ع( در قرآن و بشارت به اسحاق 

  می داند. -اوست

نیز روایت امام صادق  ؛1"انا ابن الذبیحین نبوی روایات د(

فرمود:  "انا ابن الذبیحین"در توضیح روایت نبوی که 

 عمو جل و عز خداى زیرا بود عمویش یكى دو آن از مقصودش

 بودید حاضر شما مگر) است فرموده كه آنجا نامیده پدر را

 پس: گفت خود به فرزندان و رسید فرا یعقوب مرگ كه هنگامى

 خداى و تو خداى: گفتند پرستید؟ خواهید را كه من مرگ از

 ما معبود چنان هم اسحق و اسماعیل و ابراهیم پدرانت

 در خداوند بود یعقوب عموى اسماعیل اینكه با( بود خواهد

ه ب عمو :فرمود نیز پیغمبر و است خوانده پدرش آیه این

 فرزند من كه: پیغمبر معناى گفته بنابراین، است، پدر جاى

 و بود حقیقى دو، آن از یكى كه است درست هستم ذبیح دو

 بواسطه كرد را شدن ذبیح آرزوى چون یعنى مجازى دیگرى

 انا شد گفته آنچه بر بنا پس گردید ثواب مستحق نیست همین

 اسماعیل ذبیح، دو آنكه یكى: )دارد معنى دو الذبیحین بن

 و اسماعیل دو، آن از مقصود آنكه دیگر و باشد هللاَّ  عبد و

 2.(شد گفته كه معنى بآن باشد اسحق

د بحث حقیقی بودن و مجازی بودن ذبیح که از سبه نظر می ر

گفتار وی  (2/231(/1413صدوق))دیدگاه های شیخ صدوق است،

                                                 
ابن ) عنى بذلك عبد هللا أباه و إسماعیل". "أنا ابن الذبیحین ینبو تیمانند: روا. 1

( میأ ن ا اْبن  الذَِّبیح ْیِن ی ْعِني ِإسْم اِعیل  )بن ابراه" (  و227 -1/221/(1319) شهر آشوب

؛ 57 -1/55(/1312صدوق ) ؛2/221" )ر.ک: قمی/ع ْبد  هللاَِّ ْبن  ع ْبِد اْلم طَِّلبو  

 (227 -1/221/(1319) ابن شهر آشوب؛ 211-1/210/(1387)صدوق

ظ فَّر  ْبن  ح دَّث ن ا ِبذ ِلك  م ح مَّد  ْبن  ع ِليٍّ اْلب شَّاِريُّ اْلق ْزِویِنيُّ ر ِضي  هللاَّ  ع ْنه  ق ال  ح دَّث ن ا اْلم  .  2

أ ْحم د  اْلق ْزِویِنيُّ ق ال  ح دَّث ن ا م ح مَّد  ْبن  ج ْعف ر  اْلك وِفيُّ األْ س ِديُّ ع ْن م ح مَِّد ْبِن ِإسْم اِعیل  

ِبي ق ت اد ة  اْلح رَّاِنيِّ ع ْن و ِكیِع ْبِن اْلج رَّاِح « 1»اْلب ْرم ِكيِّ ع ْن ع ْبِد هللاَِّ ْبِن د اِهر  
ع ْن ع ْن أ 

س ل ْیم ان  ْبِن ِمْهر ان  ع ْن أ ِبي ع ْبِد هللاَِّ الصَّاِدِق ج ْعف ِر ْبِن م ح مَّد  ع و  ق ْول  النَّبِيِّ ص أ ن ا اْبن  

ش ه داء   مْ الذَِّبیح ْینِ ی ِرید  ِبذ ِلك  اْلع مَّ ألِ نَّ اْلع مَّ ق ْد س مَّاه  هللاَّ  ع زَّ و  ج لَّ أ بًا ِفي ق ْوِلِه أ ْم ك ْنت  

ِإْذ ح ض ر  ی ْعق وب  اْلم ْوت  ِإْذ قال  ِلب ِنیِه ما ت ْعب د ون  ِمْن ب ْعِدي قال وا ن ْعب د  ِإله ك  و  ِإله  

آباِئك  ِإْبراِهیم  و  ِإسْماِعیل  و  ِإسْحاق  و  ك ان  ِإسْم اِعیل  ع مَّ ی ْعق وب  ف س مَّاه  هللاَّ  ِفي ه ذ ا 

ْیضًا ی طَِّرد  ق ْول  النَّبِيِّ ص اْلم ْوِضِع أ بًا 
و  ق ْد ق ال  النَّبِيُّ ص اْلع مُّ و اِلد  ف ع ل ى ه ذ ا األْ ْصِل أ 

ح د ه م ا ذ ِبیح  ِباْلح ِقیق ِة و  اْلخ ر  ذ ِبیح  ِباْلم ج اِز و  اسِْتْحق اق  الثَّو ابِ 
أ ن ا اْبن  الذَِّبیح ْیِن أ 

ي ف النَّبِيُّ ص ه و  اْبن  الذَِّبیح ْیِن ِمْن و ْجه ْیِن ع ل ى م ا ذ ك ْرن اه  و  ِللذَّْبحِ ع ل ى النِّیَِّة و  التَّم نِّ 

 (1/58(/1312)صدوق ) اْلع ِظیِم و ْجه  آخ ر .
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یا راویان دیگر باشد که بعدًا ناسخان کتاب خصال آن را 

 جزء حدیث آورده اند.

روایت دیگری مبنی بر ابن الذبیحین بودن پیامبر توسط 

عالمه مجلسی بدون سند نقل شده که قسمتی از آن توسط سید 

 علی خان کبیر با کمی تفاوت آمده است: 

الذَِّبیح ْین.  اْبن   یک فرد اعرابی به رسول خدا )ص( گفت: ی ا

پیامبر تبسم نمود. اعرابی از این مطلب پرسید. پیامبر 

: عبد المطلب هنگامی که چاه زمزم را حفر نمود نذر فرمود

کرد که در صورت سهل شدن امر چاه زمزم، یکی از فرزندانش 

را ذبح کند. تیر به نام عبد هللا اصابت کرد. دایی های عبد 

المطلب او را منع نمودند و گفتند: به جای پسرت، صد شتر 

سماعیل فدیه بده. او نیز همان را انجام داد. ذبیح دوم ا

 1است.

عالمه مجلسی روایت بدون سندی نقل می کند که قسمتی از آن 

 در توسط بکری نقل شده است: 

هنگامی که پیامبر متولد شد، ابوطالب او را بسیار دوست 

می داشت و به او می گفت: فدایت شوم ای پسر برادرم! ای 

 2 پسر دو ذبیح یعنی اسماعیل و عبد هللا!

بیح بودن اسحاق در پاسخ به قائالن به ذابن خلدون از سوی 

"انا بن الذبیحین" آورده است: گاهی عمو به صورت  روایت

مجاز پدر نام می گیرد به ویژه در مسائلی مانند فخر و 

فضیلت ذبیح بودن. به عبارت دیگر اگر پیامبر می فرماید 

من فرزند دو ذبیح هستم یعنی من عمویم اسحاق که پدر 

این سخن ( 2/42/خلدون ر.ک: ابن) یح است.مجازی من است ذب

 که نّص روایات"انا بن الذبیحین"در حالی بیان می گردد 

نام حضرت اسماعیل را آورده اند. بنابراین استدالل بی 

 اساسی است.

درباره ذبیح از پیامبر پرسید  اصمعي عالء بن عمرو ابو (ه

اصمع که اسحاق است یا اسماعیل؟ رسول خدا پاسخ داد: ای 

 در مكه بوده؟ بلکه فقط چه زمان اسحاق عقلت کجا رفته؟

                                                 
ْعر اِبيٌّ ی ا اْبن  الذَِّبیح ْیِن ف ت ب سَّم  ف س ِئل  ع ْن ذ ِلك  ف ق ال  ِإنَّ ع ْبد  اْلم طَّ  . 1

ِلبِ ل مَّا ق ال  ل ه  أ 

ح د  و ْلِدِه ف خ ر ج  السَّْهم  ع ل ى ع بْ 
ِد هللاَِّ ح ف ر  ِبْئر  ز ْمز م  ن ذ ر  ِإْن س هَّل  هللاَّ  ل ه  أ ْمر ه ا ل ی ْذب ح نَّ أ 

ِبِل و  الذَِّبیح  ف م ن ع ه  أ ْخو ال ه  و  ق ال وا ل ه  اْفِد اْبن ك  ِبِمائ ة  مِن  اإلِِْبِل ف ف د اه  ِبِمائ ة  مِن  اإلِْ 

 (.4/308؛ کبیر مدنی/132 /12(/1411؛ مجلسی)21/341. )ر.ک: رازی/الثَّاِني ِإسْم اِعیل  
 بن محمد طبری و ثعلبی و ابن کثیر روایت مذکور را بدین صورت نقل می کنند: حدثني

 عبد بن عمر ثنا: قال كریمة، أبي بن عبید بن إسماعیل ثنا: قال الرازي، عمار

 أبیه، عن سفیان، أبي بن عتبة ولد من العتبي محمد بن عبید عن الخطابي، الرحیم

 سفیان، أبي بن معاویة عند كنا: قال الصنابحي، عن سعید، بن هللا عبد ثني: قال

 صلى هللا رسول عند كنا: سقطتم الخبیر على: فقال إسحاق، أو إسماعیل الذبیح فذكروا

 ابن یا علیك هللا أفاء مما علي عد هللا رسول یا: فقال رجل، فجاءه سلم و علبه هللا

 ما و المؤمنین، أمیر یا: له فقلنا السالم؛ و الصالة علیه فضحك الذبیحین؛

 أمرها علیه سهل لئن هلل نذر زمزم، بحفر أمر لما المطلب عبد إن: فقال الذبیحان؟

 ابنك افد: قالوا و أخواله، فمنعه هللا، عبد على السهم فخرج: قال ولده، أحد لیذبحن

؛ 54 -53 /23طبری/الثاني. ) إسماعیل و اإلبل، من بمئة ففداه اإلبل، من بمئة

 (7/29/ریابن کث ؛8/152/ثعلبى

فلما ولد النبي )ص( كان یحبه أبو طالب حبا شدیدا و یقول له فدتك نفسي یا  . 2

 (83 /15(/1411؛ مجلسی)90)ر.ک: بکری/ ابن أخي یا ابن الذبیحین إسماعیل و عبد هللا.
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سماعیل در آنجا بوده و اوست که بیت را با پدرش بنا نمود 

)ابن شهر  و محل ذبح بدون شک در مکه است.

؛ 21/341رازی/؛ 8/152/ثعلبى؛ 227 -1/221(/1319آشوب)

؛ محمدهادی 133 -132 /12(/1411؛ مجلسی)128-127 /8/مظهرى

 (403/ 4ازندرانی/م

 امام از: گفت كه كندمى نقل پدرش از فّضال حسن بن على (و

 كه پرسیدم( ص) پیامبر سخن این معناى باره در( ع) رضا

 بن اسماعیل یعنى :فرمود «هستم ذبیح دو فرزند من: »فرمود

 پسر او اسماعیل، اما .المّطلب عبد بن هللاَّ  عبد و ابراهیم

 داد ابراهیم به را او مژده خداوند كه بود بردبارى بچه

 در من پسرك: گفت او به شد بزرگ ابراهیم كنار در چون و»

 اى: چیست؟ گفت تو نظر كنم،مى ذبح را تو كه دیدم خواب

 اى: نگفت و) بده انجام اىشدهداده فرمان كه را آنچه پدر

 از مرا بخواهد خدا اگر( بده انجام توست نظر آنچه پدر

؛ 57 -1/55(/1312)ر.ک: صدوق ) .... «یافت خواهى شكیبایان

 (95 -1/91(/1382؛ )صدوق)211-1/210/(1387)صدوق

مال صالح مازندرانی در توضیح روایتی، به روایت مذکور 

اشاره کرده و آن را داّل بر ذبیح بودن اسماعیل فرزند 

 (4/313)مازندرانی/ هاجر می داند.

 كه كرده نقل (السالم علیه) رضا امام از شاذان بن فضل (ز

 السالم علیه ابراهیم به خداوند كه وقتى :فرمود حضرت

 كند قربانى را قوچى اسماعیل، فرزندش جاى به داد دستور

 بدهد اجازه خداوند كه كرد تقاضا السالم علیه ابراهیم ولى

 همان او قلب به تا كند ذبح را فرزندش خود دست با او كه

 عزیزترین كه شودمى وارد پدرى قلب به كه شود وارد الم

 نسبت ثواب اهل درجه نتیجه در تا. كندمى ذبح را فرزندش

 السالم علیه ابراهیم به خداوند. برود باالتر مصیبتها به

 بیشتر را خودت یا است عزیزتر تو نزد در پدر آن: كرد وحى

 من را او: كرد عرض السالم علیه ابراهیم دارى؟مى دوست

 او فرزند: فرمود خداوند سپس .دارممى دوست خودم از بیشتر

 علیه ابراهیم .را خودت فرزند یا دارىمى دوست بیشتر را

 اسماعیل ذبح: فرمود خداوند. را او فرزند: فرمود السالم

 آن فرزند شدن كشته یا دارد رنج و غم بیشتر خودت دست با

 شدن كشته: فرمود السالم علیه ابراهیم. دشمنان دست به پدر

. كندمى اندوهناك بیشتر مرا دشمنان دست به پدر آن فرزند

 اى: كه كرد وحى السالم علیه ابراهیم به خداوند لذا

 در و هستند محمد امت از كنندمى گمان اىعده ابراهیم،

 گوسفند كشتن مانند كشت خواهند را محمد فرزند حسین آینده

 آن. كرد خواهد ستم و ظلم بیتش اهل و او به و قربانى

. شد خواهند من خشم مستوجب كار این انجام با طایفه

 پس .كرد گریه واقعه این شنیدن از السالم علیه ابراهیم

 جزع این تو ابراهیم، اى: فرمود وحى ابراهیم به خداوند

 براى جزع به تبدیل نمودىمى ذبح را اگرفرزندت كه را خود
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 را ثواب درجه باالترین تو براى من لذا نمودى،مى حسین قتل

)ر.ک: صدوق  .كردم الزم ها مصیبت در صبر برابر در

(1312/)1/58-59) 

را به سر بریدن  ابراهیم خدا فرمود: امام رضا )ع( (ح

فرزندش اسماعیل )علیهما السالم( امر فرمود و مي خواست كه 

او را سر نبرد و اگر نمي خواست كه او را سر نبرد خواست 

 ابراهیم بر خواست خداى عز و جل غالب گردیده بود.

 (14(/1411))صدوق

چنان که در روایات مشابه مالحظه گردید، روایتی شبیه به 

باره مشیت الهی وجود داشت که داللت بر روایت ذکر شده در

 ذبیح بودن اسحاق می کرد.

عرض كردم:  (علیه السالم)داود رقّى گوید: به امام صادق  (ی

كدامیك از دو پسر حضرت ابراهیم علیه السالم از نظر سن 

بزرگتر بودند؟ اسماعیل یا اسحاق؟ و كدامیك از آن دو 

ذبیح بودند؟ فرمود: اسماعیل پنج سال بزرگتر از اسحاق 

باشد و مّكه محّل زندگى اسماعیل اسماعیل مى بود، و ذبیح

را در روزهاى  راستى ابراهیم خواست اسماعیله بود و ب

فرمود: و میان  برپائى مراسم حج در منى قربانى كند.

اى كه براى اسماعیل و نویدى كه جهت اسحاق به مژده

اى گفته ابراهیم داده شد، پنج سال فاصله بود، مگر نشنیده

جز این . بِّ ه ْب ِلي ِمن  الصَّاِلحِین  ر   گوید:ابراهیم را كه مى

است نمود كه پسرى از شایستگان نیست كه از پروردگارش درخو

ف ب شَّْرناه  ِبغ الم   نصیبش نماید، و در سوره صافات فرموده:

مقصود اسماعیل است از هاجر، فرمود: آن قوچ بزرگ ؛ ح ِلیم  

در برابر رهائى اسماعیل قربانى شد، آنگاه امام صادق 

فرمود: سپس خداوند فرموده: و  ب شَّْرناه   (علیه السالم)

ِإسْحاق  پیش  حاق  ن ِبیًّا ِمن  الصَّاِلحِین  و  بار ْكنا ع ل ْیِه و  ع لىِبِإسْ 

از مژده دادن به اسحاق. پس هر كس كه بپندارد، اسحاق 

و اینكه ذبیح اسحاق بوده، تكذیب  بزرگتر است از اسماعیل

نموده است آنچه را خداوند عّز و جّل در قرآن راجع به آن 

 1(4/313مازندرانی/؛ 391(/1403صدوق))دو فرموده است.

كنند: و كسانى كه تصّور مىامام باقر )ع( فرمود:  (ک

ابراهیم خلیل كارد را به رسم قربانى بر گلوى اسحاق 

كشید، پس این كدامین فرزند او بود كه در مّكه حاضر بود و 

بعد از ساختمان كعبه خانه را زیارت كرد و ابراهیم به 

 (11-8/10)کلینی/ارد بر گلوى او كشید؟عنوان قربانى حج ك

مجلسی ) .مجهول می داند عالمه مجلسی حدیث گفته شده را

فیض کاشانی معتقد است که روایت اشاره بر  (37 /17(/1404)

این مطلب دارد که ابراهیم با اهلش که فقط اسماعیل و 

مادرش بوده به محل ذبح یعنی مکه رفته اند و اسحاق نبوده 

                                                 
االخبار  یمعان تیبه روا هیمرسل از امام صادق )ع( شب تیروا زیتحف العقول ن . 1

آورده است: ف م ْن ز ع م  أ نَّ ِإسْح اق  أ ْكب ر  ِمْن ِإسْم اِعیل  ف ق ْد ك ذَّب  ِبم ا أ ْنز ل  هللاَّ  ِمن  اْلق ْرآنِ. 

 (375ابن شعبه/)
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)فیض  بودن آن بخواهیم معتقد شویم.که به ذبیح 

 (149 /12کاشانی/

)علیهما  امام حسین از على از مشلول قسمتی از دعای در (ل

 اى:" الذبح من اسماعیل فدا من یا :است شده نقل السالم(

)ابن ."دادى قرار اسماعیل ذبح براى فدایى كه كسى

 (212/كفعمي؛ 151طاوس/

 مبنیو ابن عباس  ابن عمرمنقوالتی از  و ابن کثیر طبری (م

ابن ؛ 54 -53 /23)طبری/ بر ذبیح بودن اسماعیل آورده اند.

 (29/ 7/ریکث

 بررسی داللی

آنچه از مطالعه کتب و منابع تفسیری و حدیثی بر می آید، 

ه شده به ابراهیم کیست، دعلما در اینکه فرزند بشارت دا

)ر.ک: برخی آن را اسحاق می دانند اختالف دارند. 

 ابوزهره/ ؛15/100قرطبی/ ؛51 /23طبری/؛ 3/114بلخی/

حتی ابن جوزی بیان می دارد که اصحاب ما )اهل  ؛(8/4091

)ابن  تسنن( به یاری قول به ذبیح بودن اسحاق آمده اند.

)ابن اسماعیل را ذبیح می دانند.  نیزبرخی  (3/547جوزی/

 /8/مظهرى؛ 78-23/77مراغى/؛ 11/278بقاعی/ ؛29/ 7کثیر/

؛ 3/217/حجازی؛ 2/238/قشیری؛ 4/42نسفی/ ؛127-128

؛ 518 -517 /5کاشانی/ ؛84 -83 /3/عاملی ؛3/402/هواری

؛ مکارم 17/155؛ طباطبایی/244-24/243/ارمى علوى

ابن شهر آشوب ( 258-2/257/معرفت؛ 120-118 /19شیرازی/

اسماعیل فرزند بشارت داده شده به ابراهیم  آورده است:

 قرطبي و حسن و مسیب ابن و عمر ابن و عباس ابن از است که

)ع( نقل گردیده است.  رضا و صادق و امام باقر و شعبي و

 سپس دالیلی مبنی بر ذبیح بودن اسماعیل ارائه داده است.

 (227 -1/221/(1319)ابن شهر آشوب)

حائری تهرانی بر این باور است که آنان که معتقد به ذبیح 

می دانند اما آنان که  اسماعیلند، محل ذبح را منى بودن

 اعتقاد به ذبیح بودن اسحاق دارند، محل ذبح را بیت

مراغی معتقد است  (9/128حائری تهرانی/).المقدس می دانند

که روایت صحیح و خبر متواتری وجود ندارد تا بتوان در 

پرتو آن ذبیح را مشخص نمود و هر چه هست روایات منقول از 

کتاب و جماعتی از صحابه و تابعان است و به همین سبب  اهل

شیخ صدوق و ابن شهر  (78-23/77)مراغى/ اختالف پا برجاست.

 آشوب و برخی دیگر به اختالف گفته شده اشاره نموده اند.

ابن شهر ؛ 51 /23؛ طبری/2/231(/1413صدوق))

؛ 8/150/ثعلبى؛ 21/341رازی/؛ 227 -1/221/(1319)آشوب

سیوطی اجماع مفسران را  (403-402/ 4محمدهادی مازندرانی/

 یوطی)س از کرمانی بر ذبیح بودن اسحاق نقل می کند.

ثعلبی نیز اجماع اهل الخاص ( 15 /9جعفر/؛ 328/ 2(/1421)

که گویا مقصود وی، علمای اهل تسنن است را بر ذبیح بودن 

شیخ صدوق بر این باور  (8/150/ثعلبى)اسحاق بیان می کند.
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است تا زمانی که طرق اخبار صحیح است نمی توان هیچ یک از 

اخبار دال بر ذبیح بودن اسحاق یا اسماعیل را رد و طرح 

نمود. بنابراین در نظر وی، اسماعیل ذبیح است اما زمانی 

که اسحاق به دنیا آمد آرزو داشت او کسی باشد که پدرش به 

. چون برای امر خدا مانند صبر و ذبح آن امر گردیده است

تسلیم برادرش، صبر کرد و تسلیم بود به درجه ثواب برادرش 

نایل آمد و چون خدا علم به نیت قلبی اسحاق داشت او را 

بین مالئکه آسمان به ذبیح نام گذاشت. سپس شیخ صدوق در 

ادامه می نویسد در کتاب نبوت به گونه متصل از امام صادق 

  1(2/231(/1413صدوق)) را ذکر کرده است. )ع( ِاسناد آن

عالمه مجلسی در پاسخ به راه حل شیخ صدوق می نویسد: راه 

حل گفته شده در بیشتر اخباری که تصریح دارند که ذبیح در 

حقیقت و عالم واقع اسحاق است )نه اینکه به منزله ذبیح 

اگر -باشد( فایده ای ندارد. این امکان نیز وجود دارد که 

بتوان  -اجماع بر اینکه ذبیح یکی از آن دو نفر است نباشد

 (39 /17(/1404مجلسی )) گفت هر دو ذبیح واقعی هستند.

عالمه مجلسی و برخی دیگر بر این باورند که حمل اخبار 

مجلسی ) مربوط به ذبیح بودن اسحاق بر تقیه اظهر است.

/ 4؛ محمدهادی مازندرانی/384 /17؛ بحرانی/38 /17(/1404)

 (1/313سلیمانی آشتیانی/؛ 403

مجلسی اول پس از بیان روایت شیخ صدوق در کتاب من ال 

ذبیح، قضیه  قصه یحضره الفقیه می نویسد: خدا پس از ذكر

إسماعیل  ذبیح، ظاهراً  به اسحاق را بیان می کند. بشارت

است و زراره طبق آنچه که کلینی نقل کرده، آن را روایت 

طرف دیگر ابو بصیر از امام باقر و اما از  نموده است.

صادق )ع( نقل می کند که ذبیح، اسحاق است. به نظر می رسد 

اختالفی بین این دو روایت نیست زیرا ذبیح یک نفر است اما 

اختالف در تعیین آن ذبیح است. وگرنه می توانستیم بگوییم 

 هر دو ذبیحند. البته قول مشهور به سبب کالم نبوی "أنا

محمد تقی ) .یحین" ذبیح بودن اسماعیل استالذب ابن

 (105 -4/103مجلسی/

در توضیح عبارت اخیر مجلسی اول می توان کالم حاکم 

 نیشابوری را آورد. حاکم نیشابوری گوید:

                                                 

ظاهرًا خبر مورد نظر صدوق عبارت است از: ح دَّث ن ا ِبذ ِلك  م ح مَّد  ْبن  ع ِليٍّ اْلب شَّاِريُّ .  1

ْحم د  اْلق ْزِویِنيُّ ق ال  ح دَّث ن ا م ح مَّد  
ْبن  ج ْعف ر  اْلق ْزِویِنيُّ ر ِضي  هللاَّ  ع ْنه  ق ال  ح دَّث ن ا اْلم ظ فَّر  ْبن  أ 

يُّ ع ْن م ح مَِّد ْبِن ِإسْم اِعیل  اْلب ْرم ِكيِّ ع ْن ع ْبِد هللاَِّ ْبِن د اِهر  ع ْن أ ِبي ق ت اد ة  اْلك وِفيُّ األْ س دِ 

نِ اْلح رَّاِنيِّ ع ْن و ِكیِع ْبِن اْلج رَّاِح ع ْن س ل ْیم ان  ْبِن ِمْهر ان  ع ْن أ ِبي ع ْبِد هللاَِّ الصَّاِدِق ج ْعف ِر بْ 

ل  النَّبِيِّ )ص( أ ن ا اْبن  الذَِّبیح ْیِن ی ِرید  ِبذ ِلك  اْلع مَّ ألِ نَّ اْلع مَّ ق ْد س مَّاه  هللاَّ  ( و  ق وْ م ح مَّد  )ع

أ ْم ك ْنت ْم ش ه داء  ِإْذ ح ض ر  ی ْعق وب  اْلم ْوت  ِإْذ قال  ِلب ِنیِه ما ت ْعب د ون   ع زَّ و  ج لَّ أ بًا ِفي ق ْوِلهِ 

و  ك ان  ِإسْم اِعیل   ن ْعب د  ِإله ك  و  ِإله  آباِئك  ِإْبراِهیم  و  ِإسْماِعیل  و  ِإسْحاق  ِمْن ب ْعِدي قال وا 

بًا و  ق ْد ق ال  النَّبِيُّ )ص( اْلع مُّ و اِلد  ف ع ل ى ه ذ ا 
ع مَّ ی ْعق وب  ف س مَّاه  هللاَّ  ِفي ه ذ ا اْلم ْوِضِع أ 

ح د ه م ا ذ ِبیح  ِباْلح ِقیق ِة و  اْلخ ر  األْ ْصِل أ ْیضًا ی طَِّرد  ق ْول  ال
نَّبِيِّ )ص( أ ن ا اْبن  الذَِّبیح ْیِن أ 

ذ ِبیح  ِباْلم ج اِز و  اسِْتْحق اق  الثَّو ابِ ع ل ى النِّیَِّة و  التَّم نِّي ف النَّبِيُّ )ص( ه و  اْبن  الذَِّبیح ْینِ 

 (1/58(/1312)صدوق )ْبحِ اْلع ِظیِم و ْجه  آخ ر . ِمْن و ْجه ْینِ ع ل ى م ا ذ ك ْرن اه  و  ِللذَّ 
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من مشایخ حدیث قبل از خودمان و در دیگر شهرهایی که برای 

طلب حدیث به آن رفته ایم را دیده ام؛ آنها اختالفی در 

ودن اسماعیل ندارند و اساسی ترین دلیل آنها روایت ذبیح ب

"انا ابن الذبیحین" است که بدون هیچ اختالفی نشان می دهد 

که پیامبر )ص( از نسل اسماعیل است و ذبیح دیگر پدر بدون 

المطلب است. اکنون من  عبد واسطه اش یعنی عبد هللا بن

است  مصنفاتی پیدا کرده ام که این قول را که اسحاق ذبیح

 (109 /2)حاکم نیشابوری/ را اختیار کرده اند.

کالم حاکم نیشابوری نشان می دهد که قول مشهور همان ذبیح 

بودن اسماعیل است و قول به ذبیح بودن اسحاق یک نظر شاذ 

 است که در دوره های بعدی قائالن بیشتری پیدا کرده است.
نوشته  برخی نیز کالم حاکم را مورد بررسی قرار داده اند و

 اند:

در مورد اینکه قول به ذبیح بودن اسحاق در بعضی اواًل 

مصنفات آمده است را این گونه تبیین کرده اند که مصنفاتی 

که حاکم از آنها یاد می کند مجموعه های حدیثی هستند که 

حکومت به تصنیف آنها فرمان داده است تا آنها را در 

شوند. هرکس به  دفترهایی نوشته و به همه مناطق فرستاده

دیگر علمایی که به دستور  قصه پردازی های "زهری" و

حاکمان وقت به تصنیف کتاب پرداخته اند را مالحظه کند، به 

 المصنفین" پی خواهد برد. "هؤالء مقصود حاکم نیشابوری از

کالم حاکم نیشابوری اشاره به این مطلب دارد تصنیف  ثانیاً 

باعث -اسحاق داللت دارند که بر ذبیح بودن -چنین احادیثی

شد دیدگاه مشهور بین مشایخ حدیث متوقف گردد و به رویکرد 

مصنفان درباری متمایل گردند و معتقد شوند که اسحاق ذبیح 

 (3/410/اإلسالمیة العقائد) هللا است نه اسماعیل.

یکی از این دست مؤلفان را می توان بخاری دانست که علی 

بنابر شروط خود دربیان ذبح رغم وجود روایاتی صحیح 

اسماعیل اما در صحیح از تعیین ذبیح طفره رفته است اما 

 در تاریخ خود اسحاق را ذبیح هللا می داند.

حتی می  (3/411/اإلسالمیة ؛ العقائد2/292(/1390)بخاری)

توان قائل شد که بخاری قائل به ذبح اسحاق است زیرا وی 

را داللت بر ذبح  إبراهیم" روایت مجاهد رؤیا در "باب

اسماعیل می کند را منقطع ساخته که کامل آن توسط حاکم 

نیشابوری نقل گردیده است. در نتیجه بخاری قسمت دال بر 

(/ 1422) بخاري)ر.ک:  ذبیح بودن اسماعیل را نیاورده است.

مسلم نیشابوری نیز  در کتاب (418 /2؛ حاکم نیشابوری/9/31

وجود روایاتی مطابق شروط روایتی در جهت تعیین ذبیح با 

بنابراین بعید نیست مطالب  صحت مورد نظر وی یافت نشد.

گفته شده در خصوص دیدگاه بخاری را بتوان بر او نیز 

 (413-3/412/اإلسالمیة العقائد) تطبیق نمود.

نه  بصیر ابو اما فیض کاشانی بر این باور است که خبر

آن را بر  تحمل تأویل شیخ صدوق را دارد و نه می توان
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حمل نمود. گویا ائمه )ع( نسبلت به -به سبب استبعاد-تقیه 

ابهام در مسأله ذبح، مصلحتی داشته اند. بنابراین اختالف 

سپس تعریضی به  به صورت عمدی از ناحیه معصومان )ع( است.

توجیه شیخ صدوق می کند که همین ایجاد اختالف عمدی از 

منطقه منا ذبیح بود  ناحیه امامان است که یکی حقیقتًا در

 (150 /12)فیض کاشانی/ و یکی در منی و آرزو.

صاحب حدائق پس از نقل سخنان فیض، همان تقیه را با توجه 

به شهرت ذبیح بودن اسحاق میان عامه سبب اختالف و صدور 

 روایات ذبیح بودن اسحاق در کتب شیعه می داند.

 (384 /17بحرانی/)

ف در تعیین ذبیح می نویسد: محدث جزایری پس از ذکر اختال

)ع( را  إسماعیل طایفه محقه )شیعه( و جماعتی از عامه

صحیح عالوه بر آیات و دالیل  اخبار ذبیح هللا می دانند که

اما اخبار وارد شده مبنی بر  عقلی بر آن داللت می کنند.

ذبیح بودن اسحاق را باید بر تقیه حمل نمود یا آنچه که 

مبنی بر اینکه اسحاق در آرزو و نیت شیخ صدوق گفته است 

 (131)جزایری/ خود ذبیح شده است نه در عالم واقع.

مجذوب تبریزی در شرح روایات کافی آورده است: در ذبح 

اسحاق اقوالی وجود دارد مانند اینکه ابتدا امر به ذبح 

اسماعیل شده است سپس امر به ذبح اسحاق در مرتبه بعدی 

فضالء گفته است که ذبیح اسحاق واقع شده است. برهان ال

بوده اما بر ابراهیم در رؤیا امر مشتبه شده که اسماعیل 

است. اما این حرف آن قدر بعید است که ذکر دلیل برای آن 

الزم نیست. این احتمال نیز داده شده که امر به ذبح اسحاق 

 .با تغییر بافتن به امر به ذبح اسماعیل منسوخ شده باشد

 (415 -2/414/تبریزي مجذوب)

حقی برسوی با دید عرفانی سعی در جمع بین اسحاق و   

اسماعیل نموده است که آن دو در صورت و تشخص دو نفر 

محسوب می شوند اما در معنا و حقیقت متفقند پس هم می 

توان گفت ذبیح اسماعیل است هم می توان گفت ذبیح اسحاق 

                       (7/478)حقی برسوی/ است.

اما سخن حقی برسوی کالمی است ذوقی و بی دلیل که نمی توان 

  آن را بدون ضابطه پذیرفت.

برخی نیز قائل به توقف شده اند. شوکانی معتقد است که 

ادله هیچکدام از طرفین قائل به ذبیح بودن اسحاق یا 

 اسماعیل بر همدیگر ترجیح ندارد و سبب یقین نمی گردند و

انتخاب هرکدام ترجیح بال مرجح است. از طرف دیگر استنباط 

از آیات نیز فقط احتمالی است و در نتیجه توقف باید نمود 

تا در آن از ترجیح بال مرجح و استدالل بر اساس احتماالت 

            (4/418)شوکانی/ .سالم ماند

 دالیل ذبیح بودن اسماعیل

ذبیح بودن اسماعیل هستند، مفسران و محدثان که معتقد به 

مستنداتی برای ادعای خود آورده اند، عالمه طباطبایی 
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روایات مربوط به ذبح اسحاق را به سبب مخالفت با قرآن، 

آیت هللا مکارم شیرازی  (155 /17)طباطبایی/ .مطروح می دانند

 قرآن مختلف آیات را موافق ظواهر اسماعیل بودن نیز ذبیح

در ادامه برخی از  (120-118 /19شیرازی/ مکارم) می داند.

 مهمترین مستندات ذبیح بودن اسماعیل خواهد آمد:

گفتار الهی که پس از این جریان فرموده، مؤید مطلب  الف(

 و   الصَّاِلحِین   ِمن   ن ِبیًّا ِبِإسْحاق   ب شَّْرناه   "و   گفته شده است که

 ظاِلم   و   م ْحِسن   ذ رِّیَِّتِهما ِمنْ  و   ِإسْحاق   ع لى و   ع ل ْیهِ  بار ْكنا

چگونه ممکن است که در اینجا  1(113" )صافات/ م ِبین ِلن ْفِسهِ 

به نبوت اسحاق و داشتن ذریه و نسل از او بشارت دهد و در 

جای دیگر ابراهیم را با امر به ذبح اسحاق امتحان نماید؟ 

کسی که معتقد است به نبوت اسحاق بشارت داده شد اما به 

الدت او بشارت داده نشد، ظاهر آیات را رها نموده است و

زیرا مقتضای ظاهر بشارت به دنیا آمدن اسحاق بدون بشارت 

 (227 -1/221/(1319)ابن شهر آشوب) به نبوتش است.

آیه دیگری که مؤید این است که ذبیح اسماعیل است نه  ب(

 ف ب شَّْرناها ف ض حِك تْ  قاِئم ة   اْمر أ ت ه   اسحاق عبارت است از: "و  

در آیه عنوان  2(71)هود/  "ی ْعق وب ِإسْحاق   و راءِ  ِمنْ  و   ِبِإسْحاق  

شده، نامی از اسماعیل نیامده است و داللت بر این دارد که 

ابن شهر ) اسماعیل مولودی قبل از اسحاق بوده است.

عالمه فخر رازی و به تبع آن  (227 -1/221/(1319)آشوب

ذبیح بود، امر به ذبح او یا  إسحاق اگر نویسند:مجلسی می 

قبل از ظهور یعقوب بوده یا پس از آن. احتمال اول باطل 

است زیرا خدا ابراهیم را به اسحاق بشارت داده به گونه 

ای که این بشارت همراه با بشارت دادن به این مطلب است 

که یعقوب نیز از اسحاق به وجود خواهد آمد. اگر قبل از 

ر یعقوب امر به ذبح اسحاق شود، تخلف در قول خدا مبنی ظهو

بر بشارت حصول یعقوب از اسحاق پدید خواهد آمد. احتمال 

 السَّْعي   م ع ه   ب ل غ   دوم نیز باطل است زیرا بنا بر آیه "ف ل مَّا

ْذب ح ك   أ نِّي اْلم نامِ  ِفي أ رى ِإنِّي ب ن يَّ  یا قال  
 ذا ما ف اْنظ رْ  أ 

 ِمن   هللاَّ   شاء   ِإنْ  س ت جِد ني ت ْؤم ر   ما اْفع لْ  أ ب تِ  یا قال   ت رى

داللت دارد بر اینکه آن پسر وقتی  3(102" )صافات/ الصَّاِبرین

ابراهیم را امر به ذبح  خدا به حد کار و کوشش رسید،

نمود. این نشان می دهد که قضیه ذبح نمی تواند در زمان 

ه نمی تواند اسحاق ذبیح بوده دیگری واقع گردد و در نتیج

                                                 
 .دادیم بشارت بود شایستگان از پیامبرى كه حالى در اسحاق به را او . ترجمه: و 1

( برخى) و نیكوكارند( برخى) دو آن نسل از و دادیم؛ بركت اسحاق به و او به و

 .برخویشتنند آشكار، ستمكارى

 به را وى و ؛(شد ماهیانه عادت و) خندید و بود، ایستاده او زن . ترجمه: و 2

 .(دادیم مژده) یعقوب به اسحاق از بعد( نیز) و دادیم، مژده اسحاق

! پسركم اى: گفت رسید، او با كوشش[ و كار] حد به( پسر) كه هنگامى . ترجمه: و 3

  رسد؟مى نظرت به چه بنگر پس! برممى سر تورا من كه بینممى خواب در من حقیقت در

 بزودى بخواهد خدا اگر ده، انجام دارى مأموریت را آنچه! پدرم اى: گفت( اسماعیل)

 .یافت خواهى شكیبایان از مرا
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ثعلبی و  (137 -132 /12(/1411؛ مجلسی)21/341)رازی/ باشد.

خدا پس از می نویسند:  كعب قرظي بن محمدابن کثیر از قول 

 ِبِإسْحاق   ب شَّْرناه   "و  : فراعت از بیان قضیه ذبح می فرماید

 و   ِبِإسْحاق   ف ب شَّْرناهاو نیز می فرماید: " الصَّاِلحِین " ِمن   ن ِبیًّا

ی ْعق وب ". بنابراین در آیات گفته شده، ابن  ِإسْحاق   و راءِ  ِمنْ 

و ابن ابن به کار رفته است. در نتیجه امر به ذبح اسحاق 

با توجه به وعده ای که خدا نسبت به باقی ماندن اسحاق و 

به وجود آمدن یعقوب از وی صحیح نخواهد بود. از آنجا که 

عد از اتمام داستان ذبح دیگر نامی از اسحاق نمی خدا ب

برد سپس به او بشارت می دهد، می فهمیم که ذبیح اسماعیل 

زمخشری و مظهری نیز  (29/ 7؛ ابن کثیر/8/152ثعلبى/) .است

 مطلبی که خالصه مطالب گفته شده است را آورده اند.

 (128-127 /8/؛ مظهرى4/57)زمخشری/

 ِإذْ  اْلم ْوت   ی ْعق وب   ح ض ر   ِإذْ  ش ه داء   ك ْنت مْ  "أ مْ  درباره آیه ج(

 ِإله   و   ِإله ك   ن ْعب د   قال وا ب ْعِدي ِمنْ  ت ْعب د ون   ما ِلب ِنیهِ  قال  

 ل ه   ن ْحن   و   واحِداً  ِإلهاً  ِإسْحاق   و   ِإسْماِعیل   و   ِإْبراِهیم   آباِئك  

 است کهدرید بر این باور  ابن1(133" )بقره/ م سِْلم ون

مقدم گردیده زیرا او بزرگتر از اسحاق  إسحاق بر اسماعیل

مردم بر این  (227 -1/221/(1319)ابن شهر آشوب) .بوده است

 ؛21/341)رازی/ بزرگ تر بودن اسماعیل اجماع دارند.

 (137 -132 /12(/1411مجلسی)

توصیف کرده که مربوط  صبر سماعیل را بهخدا در قرآن ا د(

بر امر ذبح بوده؛ در صورتی که اسحاق را  به شکیبایی وی

 اْلِكْفلِ  ذ ا و   ِإْدِریس   و   ِإسْماِعیل   اینچنین وصف ننموده است: "و  

 و   همچنین او را در آیه " 2(.85)انبیاء/  الصَّاِبِرین " ِمن   ك لٌّ 

 ر س والً  كان   و   اْلو ْعدِ  صاِدق   كان   ِإنَّه   ِإسْماعیل   اْلِكتابِ  ِفي اْذك رْ 

به صدق وعده توصیف نموده است زیرا با  3(54 ِبیًّا")مریم/ن  

صبر نمودن به وعده ای که درباره قبول ذبح شدن به پدرش 

 -132 /12(/1411؛ مجلسی)21/341)رازی/ داده بود، وفا کرد.

137) 

 ر بِّي ِإلى ذاِهب   ِإنِّي قال   "و   در قرآن آمده است که ه(

سپس فرزندی از خدا طلب می کند تا ؛ 4(99" )صافات/ س ی ْهدین

 ِمن   ِلي ه بْ  در غربت با او مأنوس گردد و می گوید: "ر بِّ 

درخواست گفته شده قبل از فرزند  5(100الصَّاِلحِین " )صافات/ 

                                                 
 به كه وقتى! بودید؟ شاهد( شما) رسید، فرا یعقوب مرگ كه هنگامى . ترجمه: آیا 1

 معبود و تو، معبود:« گفتند» پرستید؟مى را چیز چه من، از پس:« گفت پسرانش

 تنها ما و پرستیم،مى را -یگانه معبود -اسحاق و اسماعیل و ابراهیم نیاكانت،

 .هستیم او تسلیم

 از همه كه حالى در را الِكفل ذو و ادریس و اسماعیل( كن یاد) . ترجمه: و 2

 بودند. شكیبایان

( نیز) و بود وعده راست او كه كن، یاد را اسماعیل( قرآن) كتاب در . ترجمه: و 3

 بود.[ مقام] واال اىفرستاده
 بزودى كه رهسپارم، پروردگارم سوى به من حقیقت در:« گفت( ابراهیم) . ترجمه: و 4

 شود. رهنمون[ مرا]

 !ببخش شایسته( فرزندان) از من به! . ترجمه: پروردگارا 5
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داشتن نیکوست زیرا اگر یک فرزند داشت چرا یک فرزند 

درخواست کند؟! در این صورت، طلب حاصل و محال است. جمله 

الصَّاِلحِین " بر طلب واحد افاده دارد زیرا کلمه  ِمن   ِلي "ه بْ 

"ِمن" برای تبعیض است و کمترین درجه بعضیت و قدر متیقن 

بنابراین درخواست ابراهیم زمانی از او  از آن، واحد است.

صادر شده که اوالدی نداشته است. اگر اجماع مردم بر 

ردد، بزرگتر بودن اسماعیل به استدالل مذکور ملحق گ

اسماعیل است که در پی دعای ابراهیم به وی داده می شود و 

قصه ذبح پشت سر آن ذکر می گردد و نشان می دهد که ذبیح 

 -132 /12(/1411مجلسی) ؛21/341)رازی/ همان اسماعیل است.

137) 

روایت های مبنی بر ذبیح بودن اسماعیل که سابقًا ذکر  و(

شبر این  بودن اسماعیل است.، خود یکی از دالیل ذبیح گردید

                        (211 /5)شبر/ روایات را مستفیض می داند.

مظهری ادعای اجماع نموده است که اولین مولود ابراهیم  ز(

بعد از هجرت به شام اسماعیل بوده است. خدا نیز آیه 

"فبشّرناه بغالم حلیم" را بر آیه "و قال اّنى ذاهب الى رّبى 

" با حرف عطف "فاء" جهت پشت سر هم واقع شدن بدون سیهدین

بعد از آن با  اسحاق فاصله به هم ربط داده است. اما

فاصله به دنیا آمد. و آن کسی که ابراهیم مأمور به ذبح 

وی گردید، همان فرزندی است که بشارت داده شده است البته 

در زمانی که بتواند سعی و کوشش نماید )یعنی دوران 

ی(. از آنجایی که بشارت به اسحاق بعد از بشارت به نوجوان

غالم حلیم آمده است خود گواهی بر جدا بودن این دو بشارت 

نباید این اشکال شود که بشارت به اسحاق بشارت به  است.

نبوتش بوده است نه والدتش و یا اشکال نشود که ابراهیم به 

و یک  اسحاق دوبار بشارت داده شد؛ یکبار به خاطر والدتش

 دفعه به سبب نبوتش؛ زیرا این سخنان خالف ظاهر آیات است.

 یعنى الّصالحین" من نبّیا بإسحاق خدا می فرماید: "بشّرناه

بالنبوة بدین معنا که  مقضیا كونه حال إسحاق بنفس بشرناه

بشارت دادیم ابراهیم را به خود اسحاق به گونه ای که 

 (128-127 /8/مظهرى) اقتضای نبوت و صالح بودن را دارد.

( غالبًا اسحاق در قرآن با صفت غالم علیم وصف گردیده است ح

نه غالم حلیم؛ از طرفی نیز در قرآن اسماعیل جزء صابران 

 ِمن   ك لٌّ  اْلِكْفلِ  ذ ا و   ِإْدِریس   و   ِإسْماِعیل   و  »شمرده شده است: 

پس ظاهرًا کسی که گفته است:  (،85)انبیاء/  «الصَّاِبِرین  

(، اسماعیل 102الصَّاِبِرین " )صافات/  ِمن   هللاَّ   شاء   ِإنْ  "س ت جِد ِني

است. از طرفی نیز صادق الوعد بودن اسماعیل با ذبیح بودن 

او همخوانی دارد زیرا به پدرش وعده صبرنمودن بر ذبح را 

 (1/170)بیومی/ داد و به آن وفا نمود.

فدیه قرار ( انجام مناسک حج به نوعی یادآور مسأله ط

گرفتن گوسفند در مسأله ذبح و امثال آن نشان می دهد که 

 ذبح مسأله ای مربوط به اسماعیل و در مکه بوده است.
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 كه را كودكى است مسلم مساله به عبارت دیگر این )همان(

 در و آورد مكه به خدا فرمان به مادرش با را او ابراهیم

 و ساخت، او كمك با را كعبه خانه سپس و نمود، رها آنجا

 نشان این و بود، اسماعیل آورد بجا او با سعى و طواف

 ذبح برنامه زیرا است، بوده اسماعیل نیز ذبیح كه دهدمى

 /19شیرازی/ مکارم) شده است.مى محسوب فوق هاىبرنامه مكمل

118-120) 

( نقل های تاریخی وجود دارند که اسماعیل را ذبیح می ی

محمد بن کعب نقل می کند عمر بن به عنوان نمونه داند. 

عبد العزیز از من درباره ذبیح پرسید. گفتم: اسماعیل و 

استدالل  «الّصاِلحِین   ِمن   ن ِبیًّا ِبِإسْحاق   ب شَّْرناه   و  »به آیه 

کردم. دنبال یک مرد یهودی شامی فرستاد که اسالم آورده و 

در مسلمان بودنش نیکو بود. گویا او از علمای یهود محسوب 

می شده است. عمر بن عبد العزیز از او نیز همین مطلب را 

پرسید. او گفت: اسماعیل.  سپس اضافه کرد به خدا قسم ای 

دانند اما به شما  امیر المومنین یهود این قضیه را می

قوم عرب حسادت می ورزند بر اینکه پدر شما همان کسی است 

که امر خدا درباره او صادر شد پس آنان نسبت به این مطلب 

حجود می ورزند و می گویند که ذبیح اسحاق بوده است زیرا 

؛ 1/270(/1387)طبري) اسحاق پدر یهودیان محسوب می شود.

؛ 29/ 7؛ ابن کثیر/8/152ثعلبى/؛ 54 /23طبری/

 -132 /12(/1411؛ مجلسی)128-127 /8/مظهرى ؛21/341رازی/

 (403/ 4؛ محمدهادی مازندرانی/137

مطلب گفته شده یک حدیث نیست بلکه بیان یک مباحثه علمی 

تاریخی در خصوص ذبیح است که با توجه به عالقه عمر بن 

از این عبدالعزیز به علم و دانش بعید نمی نماید و حاکی 

است که ذبیح بودن اسحاق یک مطلب مورد عالقه یهود است که 

 انگیزه اسرائیلی بودن آن را بیشتر می کند.

نقل دیگری وجود دارد که قوم عرب شاخ های آن گوسفندی که 

فدیه ذبح اسماعیل آمده بود را به دیوار کعبه آویخته 

بت بودند و اهل روم که از فرزندان اسحاق بودند هیچگاه نس

؛  8/152ثعلبى/) به این قضیه اظهار ناراحتی نکرده اند.

 (128-127 /8/مظهرى

مراغی کالمی را به عنوان جمع بندی در ادله ذبیح بودن 

اسماعیل آورده است که نظم و چینش آیات مربوط به ذبیح و 

روایات مؤید ذبیح بودن اسماعیل است اما یهودیان نسبت به 

ر قوم عرب کسی است که خدا آنچه عرب حسادت ورزیدند که پد

را که باید امر می شد )ذبح شدن( را نسبت به او امر کرد 

و این فضیلت برای او به وجود آمد که وی نسبت به فرمان 

الهی صبر پیشه نمود. اما یهودیان این فضیلت را انکار 

کردند و اسحاق را که پدر آنان محسوب می گردد را ذبیح بر 

لیکه هر دوی آنان، افرادی طاهر و مطیع می شمارند. در حا

 (78-23/77)مراغى/ پروردگارشان بودند.
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 دالیل ذبیح بودن اسحاق

همان گونه که قباًل گفته شد برخی مانند طبری معتقد به 

کسانی که قائل به  (51 /23)طبری/ ذبیح بودن اسحاقند.

 ذبیح بودن اسحاقند این گونه استدالل کرده اند:

( 99" )صافات/ س ی ْهِدینِ  ر بِّي ِإلى ذاِهب   ِإنِّي آیه "قال الف(

داللت بر ذبیح بودن اسحاق دارد زیرا اجماع وجود دارد که 

مقصود مهاجرت ابراهیم به شام است. سپس آیه بعد می 

که واجب است  1(101ح ِلیم " )صافات/  ِبغ الم   فرماید: "ف ب شَّْرناه  

این فرزند، حلیم و بردبار باشد که کسی جز اسحاق نیست. 

 ب ن يَّ  یا قال   السَّْعي   م ع ه   ب ل غ   بعد از آن می فرماید: "ف ل مَّا

ْذب ح ك   أ نِّي اْلم نامِ  ِفي أ رى ِإنِّي
 یا قال   ت رى ذا ما ف اْنظ رْ  أ 

" )صافات/ الصَّاِبرین ِمن   هللاَّ   اء  ش ِإنْ  س ت جِد ني ت ْؤم ر   ما اْفع لْ  أ ب تِ 

، این همان فرزندی است که در شام حاصل شده بود. پس 2(102

ذبیح همان اسحاق است. در ادامه نیز وقتی داستان ذبیح در 

 ِبِإسْحاق   ب شَّْرناه   قرآن به اتمام می رسد، گفته می شود: "و  

وجه به داستان ذبح با ت 3(112الصَّاِلحِین " )صافات/  ِمن   ن ِبیًّا

او، این نتیجه گرفته می شود که بشارت اسحاق به نبوت به 

؛ 51-55 /23طبری/) سبب تحمل شدائد قضیه ذبح است.

 (137 -132 /12(/1411؛ مجلسی)21/341رازی/

خدا از ابراهیم هنگام جدایی از ثعلبی نیز می نویسد:  ب(

ساره و قوم خود و در حال مهاجرت به شام به همراه زنش 

 ر بِّي ِإلى ذاِهب   "ِإنِّي: و فرمود پسر خواهرش لوط خبر داد

 ِمن   ِلي ه بْ  س ی ْهِدینِ"، ابارهیم نیز دعا نمود و گفت: "ر بِّ 

این قضیه قبل از شناختن هاجر و قبل از این  و الصَّاِلحِین "

سپس داستان را این گونه  بود که او مادر اسماعیل گردد.

از اجابت دعای ابراهیم و بشارت دادن به پیگیری می کند و 

او به یک فرزند بردبار خبر می دهد و در ادامه از رویای 

ابراهیم صحبت می گوید و آن کس که ذبح گردیده اسحاق است 

 .زیرا ابراهیم یک فرزند پسر به غیر از اسحاق نداشته است

 (8/152ثعلبى/)

 ابن جوزی می نویسد:

ودن اسحاق دارند معتقدنمد که کسانی که باور به ذبیح ب»

زمین برای ابراهیم که در شام بود پیچیده شد و در یک 

)ابن  «.ساعت طّی االرض نمود و به محل ذبح در منا رسید

 (3/547جوزی/

 زمخشری نیز گفته است:

                                                 
 .دادیم مژده بردبار پسرى به را او . ترجمه: پس 1

! پسركم اى: گفت رسید، او با كوشش[ و كار] حد به( پسر) كه هنگامى . ترجمه: و 2

  رسد؟مى نظرت به چه بنگر پس! برممى سر تورا من كه بینممى خواب در من حقیقت در

 بزودى بخواهد خدا اگر ده، انجام دارى مأموریت را آنچه! پدرم اى: گفت( اسماعیل)

 .یافت خواهى شكیبایان از مرا

 .دادیم بشارت بود شایستگان از پیامبرى كه حالى در اسحاق به را او . ترجمه: و 3
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خدا از خلیلش یعنی ابراهیم هنگام مهاجرت به شام خبر می »

ن بشارت را با دهد که به او فرزندی موهبت نمود؛ سپس ای

پی می گیرد سپس به بیان رؤیای ابراهیم  صفت "غالم حلیم"

درباره ذبح آن نوجوان بشارت داده شده می 

 (57 /4)زمخشری/«.پردازد

در صورتی که مال صالح مازندرانی با توجه به ترتیب آیات 

نتیجه گرفته است ابتدا به یک غالم حلیم بشارت داده شده 

عنوان فرزندی که در آینده پیامبری است سپس به اسحاق به 

از صالحان خواهد شد، بشارت داده شده است و این نشان می 

دهد که بشارت اول با دوم تفاوت دارد و مراد از اول همان 

 (403-402/ 4)محمدهادی مازندرانی/ اسماعیل است.

 یعقوب دلیل دیگری که بیان می کنند شهرت نوشته ای از ج(

 بن هللا إسرائیل یعقوب من نوشته است:است که در آن  )ع(

؛ 4/57)زمخشری/ .هللا خلیل إبراهیم بن هللا ذبیح إسحاق

 (137 -132 /12(/1411؛ مجلسی)21/341رازی/

دلیل دیگری نیز که برخی برای تأیید ذبیح بودن اسحاق  د(

بیان کرده اند اجماع اهل کتاب بر آن است که در جواب 

؛ 21/341)رازی/ گفته می شود اجماع آنان حجت نیست.

مال صالح  (518 -517 /5؛ کاشانی/137 -132 /12(/1411مجلسی)

شده مازندرانی معتقد به قطع تواتر آنان در زمان بخت نصر 

 (403-402/ 4)محمدهادی مازندرانی/ است.

عالمه مجلسی بر این باور است که ضعف نقل مذکور روشن است 

زیرا با روایات بسیاری که بیشتر آنها صحیح تر از روایات 

مربوط به ذبیح بودن اسحاق هستند، در تعارضند و از طرفی 

برخی از ادله ای که موافقان ذبیح بودن اسحاق ارائه داده 

 (137 -132 /12(/1411)مجلسی) اند سست است.

به نظر می رسد سخن ابن کثیر محدث عامی مذهب کالمی 

 محققانه باشد وی می نویسد:

همه اقوالی که از صحابه مبنی بر ذبیح بودن اسحاق نقل 

شده است از كعب األحبار گرفته شده است؛ هنگامی که او در 

ع به نقل روایت از دولت عمر اسالم آورد، کعب االحبار شرو

کتب قدیمی کرد؛ هنگامی که عمر سخنان وی را شنید اجازه 

داد تا مردم از او استماع کنند. پس سخنان او برای این 

همچنین مظهری  (28/ 7)ابن کثیر/ اّمت )امت اسالم( نیست.

قول به ذبیح بودن اسحاق را بر اساس اعتماد اخبار یهود 

مراغی نیز پس از بیان کالمی  (128-127 /8/مظهرى) می داند.

 شبیه به آنچه ابن کثیر گفته است می نویسد:

به همین جهت است که تمحیص و تمییز روایات معتبر از غیر »

 (78-23/77)مراغى/«.معتبر ضروری است

مطالب گفته شده را می توان با یک بررسی تطبیقی با کتب 

بر  عالوه –یهود تأیید نمود. اختالف در نام شخص ذبیح 

اختالفی مهمتر از یک بحث تاریخی  -اختالف بین علمای اسالم

بین یهودیت و مسیحیت و اسالم است زیرا در حقیقت نزاع بر 
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سر امت موعود است. این بحث، قبل از تدوین نسخ های تورات 

که در بابل، هنگام اسارت یهودیان و آوردنشان به بابل -

ع گردید. روشن است شرو -در قرن ششم قبل از میالد نوشته شد

که نزاع مذکور در آغاز، یک اختالف عقیدتی نبود بلکه 

عهد عتیق، ؛ 1/111بیومی/ر.ک: ) اختالف بر سهم االرث بود.

سپس گفته شده است افرادی مانند  (24 -18 /14/تكوین سفر

دکتر مایر که اسحاق را از نظر منزلت، شریف تر و رفیع تر 

از اسماعیل می دانند، دچار تعصب کور شده اند و این یک 

ادعای صرفًا غربی و ناشی از کینه آنان نسبت به قوم عرب 

برخی از معاصران نیز  (1/118)بیومی/ پسران اسماعیل است.

ر را به گونه ای دیگر تقریر کرده اند که سخنان ابن کثی

بعضی از یهودیانی که اسالم آوردند مانند كعب األحبار و 

وهب بن منبه، روایاتی شبیه به ذبیح بودن اسحاق را با 

اغراض خاصی نقل کرده اند که این روایات مضطربند و 

درحالی به امثال ابن عباس نسبت داده می شوند که روایات 

ه همان افراد نسبت داده شده مخالفی نیز ب

 (1/170)بیومی/.است

" كتب از طبق آنچه آیت هللا مکارم شیرازی نوشته است؛ آنچه

 ذبیح، كه است این آیدمى بر( كنونى تورات" )عتیق عهد

 از بعضى كه رسدمى نظر به چنین اینجا از .است بوده اسحاق

 كند،مى معرفى ذبیح را اسحاق كه اسالمى معروف غیر روایات

 یهود مجعوالت از احتماالً  و است اسرائیلى روایات تاثیر تحت

 این بودند مایل بودند" اسحاق" دودمان از چون یهود است،

 كه مسلمانان از و كنند ثبت خود براى را افتخار

 طریق از چند هر كنند، سلب بود اسماعیل زاده پیامبرشان

 نشان خوبى به آیات ظواهر حال هر به! باشد واقعیات انكار

 /19شیرازی/ مکارم) .است بوده اسماعیل ذبیح كه دهدمى

118-120) 

یهود خواست تا عقاید خود را بین مسلمانان ترویج دهند و 

فضیلت ذبیح هللا بودن را بنا بر زعم خود به اسحاق نسبت 

قضیه ذبح، دارای  دهند. اما نقل تورات کنونی درباره

می گوید: بگیر تنها پسرت را تناقض است زیرا قسمتی از آن 

که دوست داری یعنی اسحاق را و برو به زمین مریا. عبارت 

"تنها پسر" داللت بر این دارد که اسحاق بزرگتر از 

اسماعیل است اما در جای دیگر تورات آمده است: هنگامی که 

اسحاق متولد شد، اسماعیل چهارده )سیزده( سال داشت. اما 

در اکبر بودن اسماعیل نسبت به  چنان که برخی گفته اند

اسحاق بین مسلمانان اختالفی نیست. بنابراین طبیعتًا عالقه 

ابراهیم نسبت به اسماعیل باید بسیار شدید باشد؛ از طرفی 

نیز او در پیری به ابراهیم داده شده است و طبق فرموده 

قرآن اگر امر به ذبح او شده باشد آن هم در دوران 

او که دارای فضایل بسیار واالیی بود؛ نوجوانی و شیرینی 

" )صافات/ اْلم بین اْلب الء   ل ه و   هذا امتحان و بالی عظیم " ِإنَّ 
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 عتیق، ر.ک: عهد) ( بیشتر صادق خواهد بود.101

؛ 28 /2جعفرمرتضی عاملی/؛ 27-17/24/سفرتكوین

 (258-2/255/معرفت

را برخی محققان معتقدند که قریش قول به ذبیح بودن اسحاق 

 ابن بنا نهادند تا ناچار نباشند بنا بر احادیث "أنا

الذبیحین" که فضیلتی شبیه به آنچه برای ابراهیم بود را 

برای عبد المطلب داللت می کرد را بپذیرند زیرا در 

اینصورت باید قبول می کردند که حق حکومت در ذریه او و 

اهد در نتیجه حکومت و جانشینی علی پس از پیامبر ادامه خو

یافت. به همین سبب است که تمامی بزرگان قریش از بنی 

طالب و دیگر خویشاوندان  ابو و المطلب هاشم مانند عبد

 العقائد) قدیمی پیامبر )ص( را کافر می دانند.

حتی علی بن ابی طالب و عباس بن عبد  (3/413/اإلسالمیة

المطلب و ابن عباس از بنی هاشم را نیز به راویان روایات 

یح بودن اسحاق اضافه کردند تا نوعی شاهد باشند بر عدم ذب

این در  )همان( .وجود چنین فضیلتی برای عبدالمطلب است

حالی است که در برخی نقل ها عبد المطلب، ابراهیم ثانی 

لقب گرفته است که وجه تسمیه آن با توجه به داستان نذر 

؛ 1/20(/1379ابن شهر آشوب)ر.ک: ). ذبح عبدهللا معلوم است

 (1/155)بیومی/ ؛ 18/212هاشمی خویی/؛ 131حلی/
روایت ابن عباس نیز دارای معارض است که از خود ابن عباس 

 نقل گردیده است و آن را دیدگاهی یهودی بر می شمارد.

دکتر ذهبی در آنجا  (29/ 7؛ ابن کثیر/54 -53 /23طبری/)

مانند ابن که اشکال گلدزیهر به اختالفات تفسیری صحابه ای 

عباس را نقل کرده و به عنوان نمونه نسبت هر دو قول ذبیح 

بودن اسحاق و اسماعیل را به او آورده است پاسخ می دهد 

که پس از بررسی روایات، قول اصح ذبیح بودن اسماعیل است. 

زیرا برخی که این کالم را نقل کردند بعدًا فهمیدند که این 

ز یهود گرفته است و در قول امثال کعب االحبار است که ا

 (1/112)ذهبی/ نتیجه از آن برگشتند.

روایت علی )ع( نیز که برخی نقل کرده اند و مورد بحث در 

اینجاست، مرسل است و حجت نیست و در منابع حدیثی شیعه 

 نیامده است و منتقله بودن آن معلوم است.

از سوی دیگر دیده می شود که خلیفه دوم در این موضوع 

 ی کند و راوی روایات ذبیح بودن اسحاق می گردد.دخالت م

ابن  ؛288 /8میبدی/ ؛210 /11ابوالفتوح رازی/ر.ک: )

 (22 /4بغدادی/ ؛3/547جوزی/

در این صورت، مصلحت قریش با مصلحت یهود گره می خورد و 

امثال کعب االحبار از این فرصت استفاده می کنند تا ذبیح 

حتی شفاعت امت اسالمی را از بودن اسحاق را اثبات کنند و 

پیامبر اسالم گرفته و با وضع روایاتی به اسحاق نسبت 

به عنوان نمونه در  (3/414/اإلسالمیة العقائد) دهند.

روایتی از عامه آمده است که ابو هریره و کعب االحبار با 
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هم مذاکره حدیثی می کردند و ابوهریره روایاتی از پیامبر 

بار از کتب )احتمااًل ادیان پیشین( )ص( می گفت و کعب االح

تا آنجا که کعب االحبار از فرصت استفاده کرده و اسحاق را 

       (25/ 7)ابن کثیر/ به عنوان ذبیح معرفی می کند.

برخی روایاتی نیز که نقل شد در خصوص شفاعت اسحاق برای  

به گونه ای است که گویا می خواهد  (8/152ثعلبى/)موحدان

جد یهودیان یعنی اسحاق است که شفاعت موحدان  اثبات کند

عالم را می کند و بر همه در این امر سبقت می گیرد نه آن 

گونه که مسلمانان گمان می برند که پیامبرشان شافع 

یکتاپرستان است. در حالیکه روایات مخالفی وجود دارد که 

 رسول خدا همه کاره امور شفاعت امت اسالم است:

قمی به سند خود از امام باقر )ع( نقل می  علی بن ابراهیم

کند: غالم زن امام سجاد برامام باقر وارد شد که به او 

ابو ایمن می گفتند. او عرض کرد: ای ابو جعفر، مردم 

مغرور شده اند و می گویند: شفاعت محمد شفاعت محمد. امام 

عصبانی شد به گونه ای که صورتش تیره شد و فرمود: وای بر 

بو ایمن! آیا اینکه شکم و دامن تو عفیف بماند تو تو ای ا

را مغرور می کند؟ آیا فزع های روز قیامت را ندیده ای تا 

به شفاعت محمد نیاز پیدا کنی؟ وای بر تو. آیا او شفاعت 

می کند جز کسی که بر او آتش جهنم واجب گشته است؟ سپس 

 فرمود: هیچ کس از اولین و آخرین نیست مگر اینکه محتاج

به شفاعت محمد در روز قیامت است. سپس فرمود: برای رسول 

خدا در امتش شفاعتی است و برای ما نسبت به شیعیانمان 

شفاعتی و برای شیعیان ما نسبت به اهل و خانواده شان 

شفاعتی. سپس فرمود: شخص مؤمن به اندازه افراد قبیله 

ی ربیعه و مضر )کنایه از تعداد زیاد( شفاعت می کند و حت

برای خادم خود نیز شفاعت می کند و می گوید: ای خدا به 

سبب حق خدمتی که گردنم دارد و در سرما و گرما مراقبم 

              (2/202/یقم) بوده است او را شفاعت می کنم.

نهایتًا می توان نتیجه گرفت که قول به ذبیح بودن اسحاق 

خلیفه دوم عمر در امت اسالم به دو خاستگاه بر می گردد: 

مؤسس خالفت قریش و عزل کننده ظاهرًا شرعی بنی هاشم از آن؛ 

االحبار پرچمدار فرهنگ اسرائیلی. به هر حال این دو  كعب

منشأ نتوانست جمهور مسلمانان را برای قایل شدن به یک 

 ؛8/707طبرسی/ ؛518 /8)طوسی/نظریه خالف ظاهر قرآن

انع و بنی هاشم را )ذبیح بودن اسحاق( ق (128 /12آلوسی/

 (3/411/اإلسالمیة ر.ک: العقائد) ساکت سازد.

آیت هللا معرفت بر این باور است که بسیاری از مفسران مانند 

ابن جریر طبری و بغوی و دیگران روایاتی را از برخی 

صحابه و تابعان مبنی بر ذبیح بودن اسحاق نقل کرده اند و 

 اند.حتی به دروغ به پیامبر )ص( نسبت داده 

حتی اگر بتوان دست از مغرضانه بودن  (2/254/معرفت)

روایات مربوط به ذبح اسحاق برداشت بنا بر نظر برخی 
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محققان در این روایات یا تحریف اسماعیل به اسحاق بوده 

 اینکه عبد القاهر جرجانی گفته است: روایت عبد است مانند

: یبدل لم الذي یهوذا كتاب في نتعلم "كنا یعنی  سالم بن هللا

السالم" نشان می دهد که سبب اختالف در  علیه- إسماعیل هو

وتبدیل کلمه اسماعیل به اسحاق  یهود تعیین ذبیح، تحریف

 .است. اما وی نهایتًا به ذبح هر دو نظر می دهد

و یا روایات گفته شده، غالبًا  (1471 -4/1419)جرجانی/

موقوف و ضعیف یا ساختگی اند اما حق این است که آنها 

روایات اسرائیلی اهل کتابند که بعضی از صحابه و تابعان 

بنابر حسن ظن به امثال کعب االحبار آنها را نقل کرده و 

علمای پس از آنان نیز فریب خورده اند و قول به ذبیح 

 (210ابوشهبة/؛ 2/255/معرفت) ه اند.بودن اسحاق را پذیرفت

 

 نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده یعنی ضعف روایات مربوط به 

ذبح اسحاق و وجود روایات معارض برای برخی از آنها، 

نمی توان روایات مذکور  ؛آنها احتمال تقیه بودن برخی از 

را معتبر دانست. از طرفی عدم وجود روایت امام علی )ع( 

 وشیعه مبنی بر ذبیح بودن اسحاق در مجامع اولیه حدیثی 

حتی دیگر کتب متقدم و پیش از مجمع البیان و قلت وجود آن 

در منابع بعدی، وجود نقل هایی معدود در کتب عامه متقدم 

، نقل بدون سند )مرفوع(، (5/10)ماوردی/مانند ماوردی

 امین االسالم طبرسیمنتقله بودن آن را از کتب عامه از سوی 

امین االسالم ؛ البته عالمه و بلکه تقویت مینمایدمحتمل 

پس از نقل روایت مورد بحث، روایات دیگری نیز ذکر  طبرسی

کرده و قول به ذبیح بودن اسماعیل را مطابق ظاهر آیات و 

بودن اسحاق  حیذبروایت  رسد یو به نظر ماخبار می داند و 

 را نپذیرفته است.

ث است که روایت مورد بحاست آن  تیاهم یآنچه دارا نیبنابر

بلکه به سبب اغراض ؛ از امام علی )ع( صادر نشده است

سیاسی و تکیه بر سخنان امثال کعب االحبار چنین نسبتی به 

بنابراین مطرح نمودن عبارت منسوب  ؛علی )ع( داده شده است

حتی اگر پس از نقل، به –به علی )ع( به عنوان یک روایت 

محققانه نیست بلکه از اصل و  -اشاره شود عدم اعتبار آن

ن یک روایت مطرح نمود و در اساس نباید آن را به عنوا

واقع عبارتی ساختگی توسط مغرضان سیاسی با کمک فرصت طلبی 

ها به  امین االسالم طبرسیهای کعب االحبارهاست که توسط 

 مثابه یک روایت با آن معامله شده است.
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، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس فى تفسیرالقرآن

 ، چاپ اول.ق 1408رضوى، 

 1412الفكر،  دار، التفاسیر، بیروت محمد، زهرة ابوزهره، .18

 .اول ق، چاپ
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 اإلسرائیلیات ابو شهبه، محمد بن محمد بن سویلم، .19

ق،  1421، السنة مكتبة، ، ریاضالتفسیر كتب في والموضوعات

 .الرابعة الطبعة

ارمى علوى، محمد امین، تفسیر حدائق الروح و الریحان فى  .20

 .چاپ دوم، ق1421، دار طوق النجاهبیروت، روابى علوم القرآن، 

بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام  .21

چاپ ، ق  1405تشارات اسالمی، ، قم، دفتر انالعترة الطاهرة

 .اول

 – آباد ، حیدرالكبیر التاریخ إسماعیل، بن بخاری، محمد .22
 ق. 1390 العثمانیة، المعارف دائرة الدكن،

 طوق دار، ، دمشقالبخاري صحیحـــــــــــــــــــــ ،  .23

 .األولى الطبعةق، 1422،النجاة

لباب التأویل فى معانى  ،عالء الدین على بن محمد ،بغدادى .24

، ق 1415، ، دار الكتب العلمیة، بیروت)تفسیر الخازن( التنزیل

 .چاپ اول

حسین بن مسعود، معالم التنزیل فى تفسیر القرآن  ،بغوى .25

، ق 1420، داراحیاء التراث العربى، بیروت)تفسیر البغوى(، 

 .چاپ اول

 اْلیات تناسب في الدرر عمر، نظم بن بقاعی، إبراهیم .21

 ق. 1403 اإلسالمي، الكتاب دار، والسور، القاهرة

 األفكار و السرور مفتاح و األنوار هللا، عبد بن احمد بكرى، .27

 ق، چاپ 1411 الرضي، الشریف دار قم، المختار، النبيّ  مولد في

 .اول

بیروت، مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ،بلخى .28

 اول. ، چاپق 1423دار إحیاء التراث، 

، الكریم القرآن من تاریخیة محمد، دراسات مهران، بیومى .29

 .دوم ، چاپق 1408العربیة،  النهضة دار، بیروت

، الكشف و ثعلبى نیشابورى، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم .30

، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالبیان عن تفسیر القرآن

 .چاپ اول، ق 1422

والسُّور،  اْلي تفسیر في الدُّرر د رججرجاني، عبدالقاهر،  .31

 ق، الطبعة األولى. 1429 الحكمة، مجلة، بریطانیا

 و األنبیاء قصص في المبین النور هللا، نعمت جزائرى، .32

 ق، چاپ اول.1404 النجفي، المرعشي هللا آیة المرسلین، قم، مكتبة

 احیاء دار، ، بیروتالقرآن ، احكامعلى بن احمد جصاص، .33

 اول. ، چاپالعربى التراث

السور،  خصائص القرآنیة، ، الموسوعةالدین شرف جعفر، .34

 .اول ، چاپق 1420االسالمیة،  المذاهب بین التقریب دار، بیروت

 المصطفى مركز قم، اإلسالمیة، العقائد جمعی از نویسندگان، .35

 ق، چاپ اول. 1419 اإلسالمیة، للدراسات

على، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر،  ،حائرى تهرانى .31

 ، چاپ اول.ش 1377دار الكتب االسالمیه، تهران، 

، الصحیحین على المستدرك، هللا عبد بن محمد نیشابوری، حاكم .37

 .األولى الطبعةق،  1411 العلمیة، الكتب دار، بیروت

 الجیل ، دار، بیروتالواضح محمود، التفسیر محمد حجازى، .38

 .دهم ، چاپق 1413الجدید، 



28 
 

هدایة األمة إلى أحكام األئمة ، حّر عاملى، محمد بن حسن .39

آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث  مشهد،علیهم السالم، 

 ، چاپ اول.ق1414اإلسالمیة، 

 مكتبه، ، قاهرهالعظیم القرآن ، موسوعةالمنعم عبد حفنى، .40

 .اول چاپم 2004،مدبولي

، بیروت، تفسیر روح البیانحقى بروسوى، اسماعیل،  .41

 .ق، چاپ اول 1415دارالفكر، 

 لدفع القوّیة العدد المطهر، بن یوسف بن على حلى، .42

 ق، 1408 نجفى، مرعشى هللا آیة كتابخانه قم، الیومیة، المخاوف

 اّول. چاپ

 البیت آل اإلسناد، قم، مؤسسة قرب جعفر، بن هللا عبد حمیرى، .43

 اّول. چاپ ق، 1413السالم،  علیهم

 بیروت، داراحیاء المفسرون، و التفسیر محمدحسین، ذهبى، .44
 ق. 1412 العربى، التراث

، بیروتالغیب،  فخر الدین، مفاتیح محمد بن عمررازي،  .45

 سوم. چاپ ،ق 1420، العربي التراث احیاء دار

، (للراوندي) الدعوات هللا، هبة بن قطب الدین سعید راوندى، .41

 ،(الشریف فرجه تعالى هللا عجل) مهدى امام مدرسه قم، انتشارات

 ق، چاپ اول.1407

زبیدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،  .47

 ق، چاپ اول.1414بیروت، دارالفكر، 

، ، بیروتالتنزیل غوامض حقائق عن محمود، الكشاف زمخشرى، .48

 .، چاپ سومق 1407، العربي الكتاب دار

 مجموعه حسین درایتى، حمدم و مهدى آشتیانى، سلیمانى .49

ش، چاپ 1387 الحدیث، قم، دار كافى، از احادیثى شرح در رسائل

 اول.

 القرآن، علوم في اإلتقان بكر،سیوطى، عبدالرحمن بن ابى .50

 دوم. ق، چاپ1421 العربى، الكتاب دار بیروت،
المنثور فى تفسیر ــــــــــــــــــــــــ ، الدر .51

 .ق، چاپ اول 1404، هللا مرعشى نجفى كتابخانه آیة، قم ،المأثور

، المبین الكتاب تفسیر في الثمین ، الجوهرهللا عبد شبر، .52

 اول. ، چاپق 1407، األلفین مكتبة، كویت

 ، داربیروت القدیر، دمشق/ فتح على، بن محمد شوكانى، .53

 .اول ، چاپق1414، الطیب الكلم دار كثیر، ابن

، قم ،القرآن تفسیر فى المیزان ،حسین محمد طباطبایى، .54

 پنجم. ق، چاپ 1417 اسالمى، انتشارات دفتر

حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  بن فضل طبرسى، .55

 .، چاپ سومش 1372، انتشارات ناصر خسرو،تهران

 روائع بیروت، الطبري، تاریخ طبرى، محمد بن جریر، .51

 دوم. ق، چاپ 1387 العربى، التراث

، ـــــــــــــــــ ، جامع البیان فى تفسیر القرآن .57

 .، چاپ اولق 1412، ، دار المعرفهبیروت

، بیروت، التبیان فى تفسیر القرآن حسن، بن طوسی، محمد .58

 اول. ق، چاپ1410دار احیاء التراث العربى،

، الصحیح من سیرة النبی االعظم، املی، جعفر مرتضیع .59

 ق، چاپ اول. 1423، للدراساتالمرکز االسالمی بیروت، 
العزیز،  القرآن تفسیر فى ، الوجیزحسین بن على عاملى، .10

 .اول ، چاپق 1413الكریم،  القرآن دار، قم
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 المدرستین، روایات و الكریم القرآن مرتضى، عسکری، .11

 دوم. ش، چاپ 1411 االسالمى، العلمى مجمع تهران،

 عهد عتیق، بی جا، بی چا، بی تا. .12

 هجرت، نشر قم، العین، كتاب أحمد، بن خلیل فراهیدى، .13

 دوم. ق، چاپ1409

 أمیر امام كتابخانه اصفهان، الوافي، محسن، كاشانى، فیض .14

 اول. ق، چاپ 1401 السالم، علیه على المؤمنین

 الكتب ، تهران، دارقرآن ، قاموساكبر على قرشى، .15

 .ششم چاپ ،ق  1412، اإلسالمیة

، ، تهرانالجامع ألحكام القرآناحمد،  بن محمد قرطبى .11

 .چاپ اول، ش 1314، انتشارات ناصر خسرو

مصر، عبدالكریم بن هوازن، لطائف االشارات،  ،قشیرى .17

 چاپ سوم.ق،  1421 الهیئة المصریة العامه للكتاب،

 الكتاب، دار قم، القمي، تفسیر ابراهیم، بن على قمى، .18

 ق، چاپ سوم.1404

، بنیاد معارف تفاسیر، قم، زبدة الكاشانى، فتح هللا .19

 .، چاپ اولق 1423،اسالمى

الطراز األول و الكناز لما  احمد، بن علیخان مدنى، كبیر .70

مؤسسه آل البیت )علیهم  مشهد،علیه من لغة العرب المعول، 

 ، چاپ اول.ش1384السالم ( إلحیاء التراث، 

 قم،، ى، المصباح للكفعميكفعمى، ابراهیم بن على عامل .71

 ، چاپ دوم.ق 1405، دار الرضي )زاهدي(

 الكافي، قم، دار اسحاق، بن یعقوب بن محمد كلینى، .72

 اول. ق، چاپ 1429 الحدیث،

 دار، الكافي، قم فروع هادى، شرح محمد مازندرانى، .73

 .اول چاپ ق، 1429، النشر و للطباعة الحدیث

، دار ، بیروتالنكت و العیون، ماوردى، على بن محمد .74

 .چاپ اول، لعلمیةالكتب ا

 شرح) الهدى أئمة لشیعة الهدایا محمد، تبریزى، مجذوب .75

ق، چاپ 1429 الحدیث، دار قم، ،(التبریزي للمجذوب الكافي أصول

 اول.

 أخبار لدرر الجامعة األنوار مجلسی، محمد باقر، بحار .71

األطهار، بیروت، موسسه الوفاء/ دار االحیاء التراث  األئمة

 ق، چاپ اول. 1411 العربی،

 الرسول، آل أخبار شرح في العقول مرآة ــــــــــــــ ، .77

 دوم. ق، چاپ 1404 اإلسالمیة، الكتب دار تهران،

، روضة المتقین في شرح من ال یحضره مجلسى ، محمد تقى .78

، چاپ ق  1401، ، قم، مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبورالفقیه

 .دوم

داراحیاء بیروت، احمد بن مصطفى، تفسیر المراغى،  ،مراغى .79

 ، چاپ اول.ق 1408، التراث العربى

پاكستان، مكتبة ، مظهرى، محمد ثناءهللا، التفسیر المظهرى .80

 .، چاپ اولق 1412،رشدیه

القشیب،  ثوبه فى المفسرون هادى، التفسیر و محمد ،معرفت .81

 چهارم. چاپ، ش 1387االسالمیه، للعلوم الرضویه مشهد، الجامعه

، تهران، دار الكتب مكارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه .82

 .، چاپ اولش 1374اإلسالمیة،
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، ، تهرانمیبدى، احمد بن محمد، كشف األسرار و عدة األبرار .83

 .چاپ پنجم، ش 1371، انتشارات امیر كبیر

84. . 
، التاویل حقایق و التنزیل احمد، مدارك بن هللا عبد نسفى، .85

 اول. ، چاپق 1411 ،النفائس دار ،بیروت

هاشمى خویى، حبیب هللا، منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  .81

چاپ ، ق 1400مكتبة اإلسالمیة،  تهران،و تكملة منهاج البراعة، 

 .چهارم

العزیز، الجزایر،  هللا كتاب تفسیر محكم، بن هود هوارى، .87

 اول. ، چاپق 1421البصائر،  دار


