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  چکیده

، عهـدینی است. ظواهر متـون   توحیدی ادیاندر  یجد ایهئل، مسیمابراه قربانی هویت
مربوط بـه داسـتان    یاتاجمال آ یلمسلمانان به دل یاندر م داند، امامی ذبیحاسحاق را 

 یـات اختالفـات در روا  ینا ۀوجود دارد. دامن یحذب ییندر تع هاییذبح در قرآن، اختالف
کنـد  مـی  معرفـی  ذبـیح را  اسـماعیل ، فـریقین  یـات از روا یاست. بخش یشترب یقین،فر

موضـوع، را در منـابع    یـن اسحاق را. پژوهش حاضر، متـون مـرتبط بـا ا    یگر،د یوگروه
 یو متنـ  سـندی  یـل از رهگـذر تحل  ی،ـ انتقاد  یلیتحل یکردیبا رو ینی،و عهد یاسالم
نشـان   یـق تحق هـای یافتـه کنـد.  مـی  ارزیـابی ، یو اسالم عهدینی نقلیو متون  روایات

 متنیشواهد درون ذبیح، تعییناز کتاب مقدس در  هاییدهد با وجود صراحت بخش می
مفسران کتاب  تفسیری هایاشاره دارد، افزوده ذبیحکه به نام  اییهعبارت ،است حاکی

 ۀاسـناد و مالحظـ   تحلیـل  ی،اسـالم  روایاتبا وجود اختالف در  همچنینمقدس است. 
نـامزد   یل،از آن است که اسـماع  حاکی، اسالمی روایاتقرآن و  یاتآ متنیشواهد درون

  بوده است.  یمابراه یقربان
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  مسئله انیب
 ۀنشـان فرزند خـود را بـه    ساخت مأمور را میابراه ا،یرؤ در خداوند ان،یاد یهاآموزه طبق
 او تیبـا رضـا   فرزنـدش،  بـا  مطلب طرح از پس زین میابراه. کند ذبح یاله ۀاراداز  تیتبع

 بـه  پسـر،  و پـدر  نیا اما، شود،ینم ذبح میابراه فرزند را،ماج انیپا. هرچند در شد مواجه
فرزنـد   تیـ هو ۀدربـار  ان،یـ م نیا. شوندیمفتخر م یشدن در برابر امر اله میتسل لتیفض
کتاب مقدس، اسحاق  روانیپ یو مذاهب وجود دارد. برخ انیدر اد یاختالفات شده،یقربان
 نیـ از ا کیـ هم هر یاسالم سپهررا. در  لیاسماع گر،ید یاعده و دانندیم یقربان نامزدرا 
 عالمـان  کـه هست؛ همچنان یاختالفات زین انیعیش انیم یحت دارد؛ یطرفداران ها،دگاهید

و  اتیـ روا یبـه برخـ   اسـتناد  بـا  یگروهـ . سـتند ین داستانهم موضوع، نیادر  سنت،اهل
ـ  ،یشااسـالم یپ منابعدر  ماجرا نیا از منقول یهاصورت به رجوع احتماالً  جـه ینت نیـ ا هب

ـ  ۀمالحظ با گرید گروهو  است اسحاق ح،یذب که انددهیرس  گـر، ید اتیـ روا و یشواهد قرآن
  :است پژوهش نیا نظر مد ریز یهااساس، پرسش نی. بر اانددانسته حیذب را لیاسماع
 منـابع  در یاپشـتوانه و  نهیشـ یچه پ یدارا ،اسحاق ای لیبودن اسماع حیذب اتیروا .1
    است؟ ینیعهد و یاسالم
 لیاسـماع  ایبودن اسحاق  حیمربوط به ذب اتیاز روا کیهر یو متن یسند تیوضع .2

  چگونه است؟  ییدر منابع روا
 معضـل  نیا حل به تواندیم چگونهکتاب مقدس،  یهاتیروا و یقرآن یمتن شواهد .3
  کند؟ کمک

  
  پژوهش ۀنیشیپ

بـر   یمرور« ۀلمقا در یمانیا. رکزندمتم گر،ید یبر مسائل شتریب نه،یزم نیا در موجود قاتیتحق
ـ  دگاهیدو د  یشـگ یاند یدر فضـا  تنهـا را  هئلمسـ  ،»یدر سـنت اسـالم   میابـراه  حیدر مورد ذب

  .]22است[ کرده یابیارزدو گروه،  مستند اتیروا یابیمسلمانان، آن هم بدون ارز
 یبـه داسـتان قربـان    عهینگـرش شـ   ۀسـ یمقا ۀنقد مقال« ۀمقال در یشمیابر و انیسیرئ
ـ  ،»رسـتون یسنت از منظر فااهل ثیو احاد تیحیمس ت،یهودیبا  میابراه  ،یروشـ  نقـد  رب

  .]45[اندشده متمرکز رستونیفا ۀمقال یمحتوااز  یبخش و یساختار
 ریدر تفسـ  بودن اسـحاق  حیذب تیمنتقله بودن روا یبررس« ۀمقال در ،یسیو او مؤدب

  .]93[اندکرده مطالعه یتبارشناس نظر ازبودن اسحاق را  حیذب اتیروا ،»انیالبمجمع
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 انیـ اد در میابـراه  فرزنـد  ذبـح  تیـ روا یشناسـ هئلمسـ « ۀو همکارانش در مقال یمقر
را  یمـ یابراه انیـ از آن در اد یبـردار بهـره  ۀنحـو  و فرزنـد  ذبح تیروا تیماه ،»یمیابراه

  .]91[ اندکرده مطالعه
 ۀخاورشناسـان دربـار   یبرخ دگاهید یانتقاد لیتحل« ۀدر مقال زیو همکارانش ن لوملک

 ۀخاورشناسـان دربـار   دگاهیـ د به ،»یو مدن یدر سور مک لیو اسماع میابراه ۀتفاوت چهر
 لیو اســماع میابــراه ۀچهــر میدر ترســ یو مــدن یدر ســور مکــ یقرآنــ ریاخــتالف تعــاب

  .]92[اندپرداخته لیاسماع بودن حیذب لیدال بهاه، کوت یبخش در تنها و پردازند یم
 لی، به تحل»و قرآن لیدر انج لیاسماع اسحاق/ یقربان یقیتطب ۀمطالع« ۀمقال در افسر

 لیاسـماع  /اسـحاق  یقربـان  درو قرآن  لیانج یها از نقل کیمسئله پرداخته که کدام نیا
  .]100[ دشو یم دهید متن دو نیب ییها تفاوت چه و  کرده عمل بهتر

 یبـرا  شـده  کـش  شیپـ  پسر تنها کتاب در یغور الرحمن احسان و یغور عبدالستار
 لیـ انج در میابـراه ) یقربـان ( یکشـ  شیپـ  داستان یبررس به ،لیاسماع ای اسحاق: یقربان

 ایـ  لیاسـماع  موضـوع  مقـدس،  کتـاب  زبان از داستان نیا اتیجزئ نقل ضمن و پرداخته
  .]102[کند یم لیتحل لیتفص به را اسحاق

 صـورت  بـه  میابـراه  فرزند تنها موضوع شده، انجام یها پژوهش از یبرخ در ن،یا بر افزون
ـ  در یمود داله نمونه، یبرا. است گرفته قرار بحث مورد گذرا  در 16: 3 وحنـا، ی ۀترجمـ « ۀمقال
 و ابـراهیم  قربـاني  موضـوع  بـه  )Monogenes( ۀواژ یمعنـا  باب در ،»شده ینیبازب اریمع نسخه
  .]217ـ216صص ،104[ کند مي تبیین اختصار به راآن  کرده، اشاره او فرزند یگانه

 یشـگ یدر سـپهر اند  موضـوع متون مربوط بـه   لیتحل ادشده،یمغفول در آثار  ۀئلمس
 رهگـذر  از کوشـد یم اثر نیا. است آن دارمقاله عهده نیاست که ا یشااسالمیو پ یاسالم
بخـش   نکـه یو بـا توجـه بـه ا    بپردازد هئلمس نیا به ،یشااسالمیپ و یاسالم متون لیتحل

 یبـرا  زیـ ن اسـناد  لیتحل یهاروش از است، تیروا موضوع، نیا یاز متون اسالم یاعمده
 اتیـ و روا مانـده  مغفـول  گفتهشیپ آثار در تاکنون که یروش ؛ردیگیم کمک هئلمس حل

پـژوهش،   ۀئلمسـ  لـذا مورد مداقـه قـرار نگرفتـه اسـت.      یو متن یمربوط، به لحاظ سند
  .هاستآن لیتکم یراستا در و نیشیپ یهامستقل از پژوهش

  
  کتاباهلدر منابع  حیذب تیهو .1

 ،مقـدس  کتـاب  مـتن  یانتقـاد  لیاما تحل داند،یم حیرا ذب اسحاق صراحتاً ،مقدس کتاب
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 کهخود را  پسر اکنون«: میخوانیم میبه ابراه خطاب ،توراتاست: در  یمهمنکات  یحاو
را در  اوو  برو ایمور نیزم بهبردار و  ،اسحاق را یعنی ،یداریم دوست را اوو توست  ۀگانی

 ،29[ »بگـذران  یسـوختن  یقربـان  یبـرا  دهم،  یم نشان تو  به که ییهاکوهاز  یکیآنجا بر 
 چیهـ  بـدو «: دیـ فرمایم م،یابراه توسط فرمان نیا امتثالپس از  .]2بند ،22باب :شیدایپ

 غیـ در مـن  از را خـود  پسـر  تنهـا  کـه چـون  ؛یترسـ یم خدا از وت دانستم االن رایز مکن؛
 کـار  نیا که چون خورمیم قسم خودم ذاتبه «: دیفرمایسپس م .]12بند ،29[ »ینداشت

 .]17ــ 16بند ،29[ »دهم برکت را تو نهیآ هر ،ینداشت غیخود را در ۀگانی پسرو  یکردرا 
 نهاد هم بر را زمیه...  میابراه«: شودیمهم به صراحت به نام اسحاق اشاره  گرید یجا در
] 9،بنـد 21:بابشیدایـ ، پ29[ »گذاشت مذبح بر زم،یه یباال بسته، را اسحاق خود، پسر و

 از تـو  کـه  دانستم«: شودیم گوشزدفرزند در زمان ذبح  نیبودن ا گانهی گر،ید یو در بند
 یجـا  در .]12دبنـ ،29[ »ینداشـت  غیـ در من از را خود ۀگانی پسر کهچون ؛یترسیم خدا
ـ ی پسـر  ،... و دیـ گذران را اسـحاق  شد، امتحان چون میابراه مانیا به«: دیگویم گرید  ۀگان

  .]17بند ،11باب ان،یرساله به عبران ،29[ »کرد یقربان را خود
 یمعنـا  بـه ) Yachid( یعبـر  ۀواژ ۀترجم که ،]390ص ،30[1»گانهی فرزند« عبارت از
فقـرات تکـرار    نیـ و در ا ]217ص ،104[ اسـت  »کتـا ی و گانهی /کی« ای »زیعز گانهی /کی«
 یریتفسـ  ،»اسحاق یعنی« عبارت و بوده میابراه ارشد فرزند ،یقربان که دیآیبرم شود، یم

و اسـحاق در منـابع، از    لیاسـماع  یسن ۀسط مفسران افزوده شده است. فاصل است که تو
 ،1 ج ،16[ اسـت  ارشـد  فرزنـد  ل،یاسـماع  هـا، گزارش ۀدر هم و استپنج تا چهارده سال 

 ،2 ؛135ص ،2 ج ،76 ؛638ص ،1 ج ،21؛ 72ص ،23ج ،83؛ 351ص ،6ج ،89؛ 191ص
 ؛546ص ،3 ج ،6 ؛114ص ،23 ج ،46 ؛263ص ،48 ؛106ص ،19 ج، 73 ؛228ص ،7ج

در سـن   لینقل کرده که اسـماع  کتاباهل منابع از را مطلب نیا ر،یکثابن .]261ص ،49
هـم از   قرآن .]23ص ،7ج ،17[شد متولد میابراه یالگس 99و اسحاق در سن  یسالگ 86
ـذ  ﴿: دیفرمایم میابراه زبان ـهِ الَّ لَّ حَمْدُ لِ ـ   یالْ ـبَ ل هَ ـ   یوَ لَ ـماع   یعَ سْ ـرِ إِ ـحاقَ یالْکبَ سْ  ﴾لَ وإِ
 عبـارت  پـس، . اوسـت  بـودن  تراز بزرگ یبر اسحاق، حاک لیاسماع می]. تقد39: می[ابراه
 اشـتباه  نیـ ا خاطره ب را هودی هم برنابا لیانج. باشد لیاسماع به ریمش دیبا »فرزند گانهی«

ـ : فرمـود و  گفـت  سخن میابراه با خداوند«: کندیم سرزنش  را لیاسـماع  فرزنـدت،  نیاول
ـ  اگـر  و. کـن  ذبـح  ،یقربان عنوان  به را او برده، باال کوه نیا ازو  ریبگ  بـود،  اسـحاق  ح،یذب

                                                                                                                                        
1. monogenes. 
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 آمـد،  ایدنبه  اسحاق یوقت نکهیا  یبرا د،خوان ینم میابراه فرزند نیاولو  گانهی را او لیانج
   .]13ـ1ص ،44فصل ،20[ »بود ساله هفت یکودک لیاسماع
 معـادل  و) μονογενής( آن یونانی ۀترجم و) yachid( یعبر ۀواژ یمعنا خصوص در

بـا توجـه بـه     ،یحیمسـ  اتیـ اله ۀحوز در یدرازدامن یهابحث)، monogenes( اشنیالت
، وجـود  »خدا ۀگانیپسر «به عنوان  یسیع فیدر توص ل،یدر انج واژه نیمکرر ا یکاربردها

بـه   ،یکـاربرد آن در کتـاب مقـدس عبـر     ازدهیـ هفـت مـورد از    در )yachid( ۀواژدارد. 
به کار  یسیع فیدر توص وحنا،یواژه در پنج موضع از کتاب  نیکودکان تنها اشاره دارد. ا

بـاور   بـه ]. 9، بند4؛ باب18و16، بند3؛ باب18و14، بند1: بابوحنای، 29: نکـ رفته است [
 در کـه  کنـد یاستفاده م یکیولوژیب ۀاستعار کی عنوان به آن از وحنای مورد، هر درمارلو، 

 یونـان ی ۀکلمـ  مـارلو،  لیـ خائیم قـات یتحق طبـق  .]103[است پدر گانهی پسر ح،یمس آن،
)μονογενής (از مرکب یبیترک صفت کی )μονος (و تنها یمعنا به )γενος (یمعنـا  هب 

 نیـ ا بـه  پسـر،  ای دختر خصوص در آن کاربرد و است نوع و فرزندان خانواده، نژاد، گونه،
 کتـاب  یونـان ی ۀترجم در ن،یبنابرا است؛ نیوالد فرزند تنها پسر، ای دختر آن که معناست

 شیسـتا ) δυομονογενεις( بـر  خود رحمت خاطر به را خدا راگوئل، که یهنگام ،تیتوب
 بلکـه  بودند، رینظیب شخص دو اس،یتوب و سارا دخترش که ستین نیا وا منظور کند،یم

 نیـ ا گـر ید یمعـان  ن،یبنابرا .]103[ بودند پدرانشان فرزندتک دو هر که است نیا منظور
... کـه   و »رینظیفرزند ب«، »پدر ۀدیبرگز ای عالقه مورد فرزند« ،»خاصفرزند « لیواژه از قب

ـ ید حـال  نیـ ا بـا . دیـ نماینمـ  هیچندان قابل توج ،]105[ اندکرده ادعا راآن یبرخ  یگران
 بـه  رساله، 29اسحاق به کار رفته [ فیتوص یکلمه که برا نیا ،اندشده یمدع که هستند
بوده، بلکه به  میکه اسحاق، تنها فرزند ابراه ستین معنا نیا به ،]19بند، 11ان،بابیعبران

 ن،یبـوده اسـت. بنـابرا    یخاصـ  لتیضـ ف یو دارا دهیکه اسحاق، فرزند برگز ستمعنا نیا
 یرسـم  فرزنـد  تنها اسحاقاما  بود، آمده ایدن به اسحاق از قبل ل،یاسماع که است درست
 رفتیپـذ  یرسـم  پسـر  عنـوان  بـه  را او خداونـد  کـه  میابراه پسر تنها یعنی بود؛ میابراه

 رشیذچندان قابل پـ  تورات گرید یهاآن با بخش یناسازگار لیبه دل لیتحل نیا .]105[
 ن،یبـود، بنـابرا   ززادهیـ چـون کن  لیاسـت کـه اسـماع    آنسـخن،   نیـ ا یمعنا د؛ینماینم
خداونـد   حیادعا خالف دسـتور صـر   نیا کهیحال در باشد، میابراه نخست فرزند تواند ینم

ـ   ،کنـد  یم دیتأک یاست. خداوند به حضرت موس کتاب مقدسدر  فرزنـدت از   نیاگـر اول
را بـه   یزادگـ  کـه احکـام نخسـت    یاده اسـت و حـق نـدار   ز او نخست د،یایب ایبه دن زیکن

مکروهـه [از   یکـ یمحبوبـه و   یکـ یرا دو زن باشـد:   یاگـر مـرد  : «یبده گرتیفرزندان د
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و پسـر   نـد یپسـر بزا  شیدر جنـگ]، و محبوبـه و مکروهـه هـر دو بـرا      رشدهیاس زانیکن
 د،ینما میتقس شیکه اموال خود را به پسران خو یزاده باشد، پس در روز مکروهه نخست

دهـد.   یزادگـ  زاده است، حق نخسـت  پسر محبوبه را بر پسر مکروهه که نخست تواند ینم
ه  ۀزاد امـوال خـود را بـه پسـر مکروهـه داده، او را نخسـت       عیمضاعف از جم یا بلکه حصّ

 »باشـد  یاز آن او مـ  یزادگ قوت اوست و حق نخست یکه او ابتدا رایز د؛یاقرار نما شیخو
   .]17ـ15: 21 ه،یتثن، 29[

  
  قرآندر  حیذب تیهو .2
را  حیذب نییمستندات مربوط به تع نیترمسلمانان، مهم نزد قرآن عیرف گاهیتوجه به جا با
: صـافات ال[ دارد یشـتر یب لیتفصـ موضـوع،   نیـ ا در صـافات  سـوره . افـت ی قرآندر  دیبا

و را خداونـد بشـارت ا   کـه  یفرزند دهدینشان م اتیموجود در آ یقرائن لفظ .]113ـ99
  از اسحاق است. ریغ کرد،دستور ذبح او را صادر  سپسو  داد میابراهبه  اسحاق،از  شیپ

  
  بشارت دو انیم تفاوت . 1. 2
شـود   یروشـن مـ   آمـده، ] که در آغـاز مـاجرا   101: صافاتال[ ﴾مٍیفَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِ﴿ ۀیآ  از

 از. اسـت  مسـتقل  یماجرا دو به وطمرب و بشارت دو شامل شده، داده میابراه به که یبشارت
 دیـ با با،یشـک  نوجـوان پـس   ،اسحاق اسـت   مربوط به ،هیح آیر طبق صریبشارت اخ که آنجا

 ۀیـ ن تفـاوت کـه آ  یـ با ا ؛اند ک مطلب دانستهی  ه را اشاره بهیهر دو آ یاعدهباشد.  لیاسماع
د یـ بع ان معنـ یـ ا امـا  است، اسحاقنبوت  بشارت به  ،دوم ۀیان اصل بشارت فرزند و آیب ،اول
ـرْناهُ ﴿: فرمود خداوند رایز ؛ است ـحاقَ  وَبَشَّ ـنَ  اًیـ نَبِ بِإِسْ ـالِحِ  مِ  نیـ ] ا112: صـافات ال[ ﴾نَیالصَّ

 خداونـد  کتـاب  حمل رایز است؛ دوم بشارت از ریغ اول، بشارت که است نیا بر دالّعبارت 
 او ذبـح  ۀقصـ  انیـ پا از پـس اه آنگـ  ،﴾بِإِسْحاقَ بَشَّرْناهُ وَ﴿: دیبگو که ستین زیجا معنا نیا بر

  .]56ص ،88 ؛127ص ،18[ است دهیفا بدون تکرار، نیا ؛﴾بِإِسْحاقَ وَبَشَّرْناهُ﴿: دیبگو دوباره
  
  لیاسماع در صبر یژگیو بر یقرآن یمتندرون شواهد . 2. 2

بـا قبـول    یو گـذارد، یمـ  انیم در شبر ذبح را با فرزند یمبن یاله امر م،یابراه که یزمان
ـتِ  ای قالَ﴿: داندیم صبور یهامتثال امر ال یود را براخ آن، بَ ـلْ  أَ عَ رُ  مـا  افْ مَ ـؤْ ن  تُ جِدُ ـتَ   یسَ
نْ هُشاءَ إِ ـابِر  مِنَ اللَّ  صـبر  صـفت   بـه  را لیاسـماع  قـرآن،  در خداونـد ] 102: صـافات ال[ ﴾نَیالصَّ
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 ،2[ او در ذبـح اسـت   ییبایشـک  همـان  صـبر،  نیا کهگرفت  جهینت توان یم 1.کند یم فیتوص
ــتان .]346ص ،19 ج ،52 ؛1061ص ،12 ج ،69 ؛464ص ،4 ج ،50 ؛128ص ،12ج  داســــــ

 بـه  »میغـالم حلـ  « لفظ ،سوره آمده نیا در که یتو در بشار آمده صافات ۀسور در تنها ،یقربان
 کنـد  یمـ  انیکه آشکارا بشارت به اسحاق را ب ـ گرید یهادر سوره کهیحال در است، رفته کار
 نیـ ا بـا  ارتباط یب و حکمتیب فیتوص یدوگانگ نیا. است شده استفاده »میعل غالم« لفظ ازـ 

  دارد. ازین یشتریب یشدن در راه خدا، به بردبار یقربان رشیپذ و ستین ماجرا
  
  اسحاقبه  نسبت لیاسماع تیارشدو  فرزند طلب. 3. 2

 یتـ یروا در ]99: صـافات ال[ ﴾نِیهَدِیسَ  یرَب  یذَاهِبٌ إِل  یإِن﴿: دیفرمایم میابراه قول از ،قرآن
 ،8ج ،78[ اسـت  شـده  ذکـر  »المقدستیب« ،»یرب یال«) منظور از السالمهی(عل صادق امام از
 یاز خداونـد تقاضـا   م،یتصـم  نیـ پس از ا م،یکه ابراه کندیاشاره م یبعد ۀیدر آ .]371ص

 ۀهمـ . دشـ نداشـته با  یفرزنـد  آنجـا  در میابـراه  که ابدی یممعنا  یدعا زمان نیافرزند کرد. 
 لیاسـماع بـه   مربـوط  فرزنـد  طلبِ پس. دانندیم میرا فرزند بزرگ ابراه لیاسماع ،مورخان
  .  کندیم نقل را ذبح انیجر خداوند کهدعاست  نیا از پسو  اسحاق نه است،

  
  یسع سنّو  عقوبی هب بشارت. 4. 2
هُ﴿ تُ رَأَ امْ حِکتْ قائِمَةٌ وَ ضَ ناها فَ رْ حاقَ فَبَشَّ سْ نْو ِبإِ حاقَ  راءِوَ مِ سْ وبیإِ  نیـ ا در] 71: هـود [ ﴾عْقُ
ـ  اگـر شده اسـت.   داده میابراه به عقوبی و اسحاق تولد بشارت زمانهم طور به هیآ  حیذب

از تولـد   شی. اگـر پـ  آن از پـس  ای بوده عقوبی تولد از شیپ ای اسحاق، ذبحاسحاق باشد، 
 .]402ص ،4 ج ،80[ شـود یمـ  هـوده یب عقـوب، یباشد، در آن صورت، بشارت تولد  عقوبی

 اسـحاق  دانسـت یمـ  شیخـو  علم در خداوند«: دیگویممشکل،  نیرفع ا یبرا خلدونابن
 اسـتوار  هیـ توج نیـ ا امـا  .]42ص ،2ج ،9[ »ددا میابـراه به  را او بشارت لذا شود،ینم ذبح

 عقـوب، ی تولـد  ۀدربار یقبل بشارت به توجه با م،یابراه که است نیا اش،الزمه رایز ست؛ین
 یابـتال  بـا  نیـ ا و شـد  نخواهـد  یقربـان  اسـحاق  که باشد داشته نانیاطم ذبح، ۀلحظ در

 تواندینم هم عقوبی تولد از پس. بود نخواهد سازگار فرزند از دنیبر دل بر یمبن میابراه
 کـه  2اسـت  شده استفاده حیذب به کردن اشاره یبرا »غالم« لفظ از ات،یروا در چون باشد؛

                                                                                                                                        
نَ الصَّ﴿ .1 کِفْلِ کُلٌّ مِّ ا الْ اعِیلَ َوإِدْرِیسَ وَذَ سْمَ رِینََوإِ  .]85: نبیاءال[ا ﴾ابِ
قال: فجـاء  ؛ .... الغالمزوری البیت أنت واحتبس  فقال المه: المشعر إلی منیأفاض من  ،فلما أصبح«...  .2

 .]207ص ،4ج ،78[ ...»قال: ربک یعلم أین هو فقال: یا أبت أین القربان؟ ،بالحمار والسکین الغالم
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 ،7ج ،86[1شـود ینمـ  اطـالق  غـالم  فرزنـد،  و زن صـاحب  مـرد  به عرب، زبان در معموالً
   .]259ص
  
  یاسالم اتیروا در حیذب تیهو. 3
 و لیاسـماع  نام هم اما. دارد وجود حیذب تیهو نییتع در یترروشن یهااشاره ات،یروا در
 دشوار را حیذب تیهو نییتع کار ن،یا و شده ذکر کرات به ذبح، اتیروا در اسحاق، نام هم
  .کندیم
 
  یدر منابع اسالم لیسماعبودن ا حیذب بر دال اتیروا .1. 3
  یعیش منابع .1. 1. 3
ـ   یبـه نـوع   کیـ وجـود دارد کـه هر   تفاوتمتن م هشت ،یعیمنابع ش در بـودن   حیبـر ذب

  .)1ۀشمار(نمودار  است آمدهسند، در منابع  ازدهیمتون با  نیداللت دارد. ا لیاسماع
  

  
  
 درکه  آورده) السالمهی(عل رضا اماماز  یریکه حماست  یگزارش ها،متن نیترکهن .1
حَاقَ﴿ ۀیآ به استناد باآن،  سْ نَاهُ ِبإِ رْ بَشَّ  یپـس از مـاجرا   هیآ نی] و نزول ا112: صافاتال[ ﴾وَ

                                                                                                                                        
ارد الشارب« گفته: اقربو  قاموسو  مفرداتدر  که تازه سبیلش روئیده. جوانی غالم: .1 عنی ی» الغالم: الطَّ

 ].119ص ،5 ج ،75[ است موی پشت لب باالیش روئیده
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 ،یو متنـ  یاز نظر سند تیروا نیا .]389ص ،38[ کندیم یمعرف لیرا اسماع حیذبح، ذب
  .استاستوار  و حیصح

 ۀدربـار  سـعد بـن  سـعد  سـخن  به پاسخ در) السالمهی(عل ام رضاام گر،ید یتیدر روا .2
 بود، دهیآفر قوچ از بهتر یزیچ خداوند اگر«: دیفرمایم قوچ، گوشت از اشخانواده  زیپره
از  1است. حیصح ت،یروا نیسند ا .]310ص ،6ج ،78[ »کردیم لیاسماع یفدا راآن قطعاً

 یاحتمـال جعلـ   ن،یو همـ  آمـده  »المعز یفضل لحم الضأن عل«در باب  تیروا ،ینظر متن
ـ  نیـی تع ۀمناقشـ  بـه  مربـوط  یهـا باب در تیروا اگر رایز کند؛یم یرا منتف شبودن  حیذب
ـ  ۀدیـ از ا تیحما یبرااحتمال داد که  شدیم آمد، یم وضـع شـده    لیبـودن اسـماع   حیذب

 مـتن  نیهم مشابه. است مناقشات نیافارغ از  ییدر فضا ت،یصدور روا کهیباشد، در حال
 ادیـ ز سـهل بـن   فیتضـع  لیـ ] که به دل310ص ،6ج ،78[ آمدههم  لیاسماعبن محمد از
 تیـ روا ۀواسط به تواندیم متنشاما  ست،ین استوار سندش] 142ص ،68؛ 185ص ،95[

لو «: است نیچن یانیپا عبارت سعد،بن سعد تیروا از یگرید گزارش در. شود دییتأقبل، 
، 78[ »ثیالحـد  یإسحاق هکـذا جـاء فـ    یعنیبه  یلفد من الضأن اًریعلم هللا عز وجل خ

اسـت و  » بعض اصحابنا«آغاز آن با عبارت  ست؛یگزارش استوار ن نیسند ا ؛]310ص ،6ج
 عبـارت  ،هـم  یاز نظـر متنـ   .]105ص ،32[ اسـت  مجهول هم یحضرم میابراهجعفر بن

  .استگنجانده شده  ثیکه در حد است یراو حیآشکارا توض »اسحاق یعنی«
 شـدن  فـدا پس از  م،یدارد که ابراه تیحکا ،)السالمهی(عل رضا امام از گر،ید تیوار. 3
از  بتیبه ثواب صبر بـر مصـ   او و افتادینم اتفاق نیا که کرد آرزو ل،یاسماع یجا به قوچ

خـاتم بـه دسـت     امبریـ . خداوند، او را از ذبـح شـدن فرزنـد پ   دیرسیمدست دادن فرزند 
 اریبسـ )، السـالم هیـ (عل نیاز مصـائب امـام حسـ    یبا آگـاه  میو ابراه کرددشمنانش آگاه 

اهِ ای«: فرمود. آنگاه خداوند ستیگر رَ بْ زَعَک تُیفَدَ قَدْ مُیإِ لَ جَ سْمَاعِ کابْنِ یعَ وْ لَیإِ ـهُ  لَ حْتَ بَ  ذَ
زَعِ دِکیبِ جَ لَ کبِ حُسَ یعَ هِو نِیالْ لِ تُو قَتْ جَبْ وْ ابِ عَ لَک أَ وَ لِ الثَّ هْ جَاتِ أَ عَ دَرَ ـ أَرْفَ ـائِبِ   یلَ صَ الْمَ
ــکو ــزَّ و ذَلِ ــهِ عَ ــوْلُ اللَّ ــلَقَ ــدَو  جَ بْحٍ ناهُیفَ ــذِ ــ بِ ] و 187ص ،1ج ،57؛ 58ص ،56[ »مٍیعَظِ
اسـت. فضـل    حیصـح  ت،یروا نیا سند 2.دیرس کرد،یم آرزو آنچه به میابراه ب،یترت نیبد

                                                                                                                                        
]، 82ص ،95[ اشـعری عیسـی بـن  محمـد بـن  احمـد  ،]353ص ،95[ ییحیبن محمدراویان آن شامل  .1

 و سند متصل است. اند] جملگی ثقه358،ص67[ سعدبن سعد  و] 363 ص ،67[ یبرق خالدبن محمد
اند ، از خاورشناسان مسیحی، معتقد است شیعیان، با استناد به این روایت، بدین باور رسیدهرستونیفا. 2

امـا ایـن اشـکال از     ،]111ص ،101[ السالم)، به جای اسماعیل ذبح شـده اسـت  که امام حسین(علیه
ـ     !ود کـه نـازل شـده بـود و    بدفهمی در معنای حدیث است؛ زیرا آنچه فدای اسماعیل شد، قـوچی ب
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 قصـدو  یترضـ  لیـ دل بـه  ز،ین را محمدعبدالواحد بن .]275ص، 81[ است ثقه شاذان،بن
ـ  یبرخـ چنـد   هـر  .]235ص ،97؛ 522ص ،1ج ،19[ اندکرده قیتوث او، به نسبت  یترضّ
 لیـ دل به زین بهیقتبن محمدبن یعل .]42ص ،12ج ،40[ انددانسته اورا تنها مدح  صدوق
ضـمن   یمامقـان  .]28ص ،37؛ 259ص ،95[ اسـت  شـده  قیاو توث به یکش ارِیبس اعتماد

 یقـ یطر راآن انـد، خوانـده  »حیحسـن کالصـح  «را سـند   نیـ که ا یکسان دگاهیتعجب از د
  است. یمتن وبیفاقد ع زین تیمتن روا .]275ص ،81[ است کرده یابیارز حیصح

 ینبـو  ثیحد یمعنا ۀدربار) السالمهی(عل رضا امام از فضالابن پرسش ،یبعد متن .4
ـ  دو از منظـور «: دیـ فرمایمـ  امـام  کـه  است »نیحیالذبانا ابن«  بـدهللا وع لیاسـماع  ح،یذب

احمد القطان، ابهام دارد؛  ۀیاز ناح تیروا نیسند ا .]187ص ،1ج ،57؛ 55ص ،56[»است
ترحم  ،یبرخ نکهیجز ا ست؛ین یکرده و نامش در منابع رجال تیتنها صدوق از او روا رایز

 ،]155ص ،1ج ،25؛ 247ص ،1ج ،79[ انـد صدوق نسبت به او را دال بر وثاقت او دانسته
 .]93ص ،2ج ،40[ باشـد  سـنت اهل انیراو از او دهدیاحتمال م ادعا، نیا رد با ییاما خو

هم که به داستان ذبح عبـدهللا   تیروا متن. ستیناز او  ینام زین سنتالبته در منابع اهل
 بـر  و کنـد یرا به شدت تخطئه مـ  تیروا نیا ی. غفارستیاز اشکال ن یمربوط است، خال

 یبـ یامـر عج  ۀدربردارند ن،یقیفر منابع در شهرتش وجود با ت،یروا نیا که است باور نیا
 نکهیچه رسد به ا ست؛ین یرفتنیپذ هم لوحشخص ساده کیاست که نسبت دادن آن به 

) السالمهی(علصادق امام از ت،یروا نیا از یگرید نقل در 1.شود داده نسبت عبدالمطلببه 
ـ  دو از منظور ست،ین استوارچندان  شسند هم آن که  اسـت؛  اسـحاق  و لیاسـماع  ح،یذب
 بـه  خداونـد  امر و شدیم زاده لیاسماع از قبل کاش که کردیاسحاق، همواره آرزو م رایز

او را ارج نهـاد و   یتمنا نی. خداوند اشدیم آزموده صبر مقام در او و شدیم مقدر او ذبح
 اسـت و  لیاسـماع  ،یقیحق حیذب لذاصدا کنند.  حیذب زیبه فرشتگان دستور داد که او را ن

 لـذا  شـده،  خوانـده  پـدر  ز،یـ ن عمـو  ،قرآنو از آنجا که در  است یمجاز حیذب زیاسحاق ن
  .]58ص ،56[ است دانستهیم حیخود را فرزند دو ذب امبر،یپ

                                                                                                                                        
این حدیث را معنای دیگری است: ابراهیم آرزو داشت جایگزینی ذبح قوچ با ذبح اسـماعیل انجـام    "

شد و به خاطر صبر بر مصیبت فقدان فرزند، درجاتش در شد تا او در مقام صبر بیشتر آزموده مینمی
دل ابراهیم از این خبر بسیار آزرده شد،  شد. خداوند خبری از آینده داد وتر میپیشگاه خداوند، افزون

 .شدینم آزردهدلاندازه  آنکرد، به حدی که اگر فرزند خود را با دست خود ذبح می
، 114ص ،4ج ،54: ـ نکـ [ انـد این روایت و اشکاالتی که برخی اهل علم بدان وارد کرده ۀبرای مالحظ .1

 تعلیقات مترجم].
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 صـراحت،  بـه )، السـالم هی(علصـادق  امام آورده، میابراهبن یعلکه  گرید یتیروا در .5
 حیصـح  ت،یـ روا نیـ دو سـند ا هـر   .]226ص ،2ج ، 77[کندیم یمعرف لیاسماع را حیذب

  ندارد. یرادیاابهام و  ز،ین یاست و از نظر متن
ـ  نیـی تع در) السـالم هی(علصـادق  امـام  از ریـ کثبن داود پرسش به گرید متن .6  حیذب
ـ  کـه  کنـد یم دیتأک ل،یاسماع تیارشدقرآن و  اتیبا استناد به آ امام. است مربوط  ح،یذب
 ،العقـول  تحفدر  و] 230ص ،2 ج ،58د مرسل[سن با هیفق درمتن،  نیا 1.است لیاسماع

 ،االخبـار  یمعـان در  تیـ روا نیـ اسناد ا .]375ص ،34است[ آمده یطوالن یتیهمراه با روا
 داده ارائـه  لیبودن اسماع حیاستدالل را بر ذب نیاستوارتر زین یاست و از نظر متن حیصح

 ۀیـ آ در. بـازگردد  یدواح مرجع به ر،یضما که کندیم اقتضا حیفص کالم ظاهر رایز است؛
لَ بارَکنا وَ﴿ لو هِیعَ حاقَ  یعَ سْ نْو إِ هِمایذُرِّ مِ نٌ تِ حْسِ هِ  ظالِمٌو مُ  ،]113: صـافات ال[ ﴾نیمُبلِنَفْسِ

 در لـذا . باشـد از اسحاق  ریغ یکس ،»هیعل« در ریضم مرجع که کندیم اقتضا عطف حرف
 ریضـم  مرجـع  دیـ با ت،اوسـ  ذبـح بـه   امرفرزند و  کی  به بشارت از صحبت که قبل اتیآ

 میابراهبه  ییابتدا اتیآ در که یبشارت قت،یحق در ].21ـ5صص ،22[ باشد شخص همان
بـه   مجدد بشارت رایز آمده؛ یانیپا اتیآ در کهاست  اسحاقبه  بشارت از ریغ شده، داده
 فرزنـد در  کیـ   از بشارت بـه  یحاک ،بشارت داد »میحل غالم«به  را او کهاز آن پس میابراه
 لیاسـماع  فرزنـد،  آن کهاتفاق نظر دارند  همهو  دارد وجود گرید یفرزند کهاست  یحال

  .]232ص ،7ج ،59[ است
 در) السـالم هیـ (عل کـاظم  امـام  آن، در که است یدمرتضیس از یگزارش یبعد متن .7
ـ  لیاسـماع بـن  هللابیحب محمد ابن فأنا«: دیفرمایم شیخو یمعرف  میابـراه بـن  هللاحیذب
مجهول بودن حال عبدالواحد  ۀگزارش، به واسط نیسند ا .]199ص ،1ج ،70[ »هللالیخل

                                                                                                                                        
محـل   ،مکـه  و اسـت  لیاسـماع   ،حیذب و بود تربزرگ اسحاق از سال پنج لیاسماع« امام صادق فرمود: .1

و  لیسماعا برای کهای  مژده انیم و...  کندقربانی  ...را  لیاسماع خواست میابراه .بود لیزندگی اسماع
 کـه را  میابـراه  گفته ای دهینشن مگر بود؛ فاصله سال پنج شد، داده میابراهبه  اسحاق جهت که دیینو
الِحِ یلِ هَبْ رَبِّ﴿ :دیگو می نَ الصَّ  از پسـری  کـه از پروردگارش درخواست نمود  که ستین نیجز ا ﴾ نَیمِ
رْناهُ﴿ است: فرموده صافات ۀسور در و دینما بشینص ستگانیشا شَّ ـالمٍ  فَبَ ـ  بِغُ  ،از آن مقصـود  کـه  ﴾ مٍیحَلِ

 :دیفرمایمخداوند  سپس. شد قربانی لیاسماع ییرها برابر در بزرگ قوچ آن و، هاجر از است لیاسماع
ناهُ وَ﴿ رْ شَّ سْحاقَ بَ نَ اینَبِ بِإِ الِحِ مِ سْحاقَ  عَلی و هِیعَلَ بارَکناو نَیالصَّ  فرمـوده،  قصـد  را لیاسماع آن، ازو  ﴾ إِ
اسـحاق   ح،یذب واست  تربزرگ لیاسماع از اسحاق بپندارد، کس. پس هراسحاق  به دادن مژده از شیپ

 .]391ص ،53[ »است کرده بیتکذ فرموده، دو آن ۀدربار رآنقرا خداوند در  آنچه ،بوده



 1400پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  306

 نیـ . اسـت یچنـدان اسـتوار ن   ،]7ص ،11ج ،39[ اسـت  سـنت که از روات اهل محمد،بن
] که سـند آن  320ص ،64[ است آمدههم  االمامه دالئلدر کتاب  یگریگزارش با سند د

  .]22ص ،32[ ستیاستوار ن ل،یماعاحمد بن اس یمجهول بودن حال رجال لیبه دل زین
 ،66[ اسـت  یطوس از کرده، یمعرف هللاحیرا ذب لیکه به صراحت اسماع یمتن بعد .8
] و 177ص ،2ج ،96[ عنبسـه مجهـول بـودن جعفـر بـن     لیـ که سند آن به دل ،]338ص
  است. فی] ضع154ص ،4ج ،96[ دیزیبن  مانیسل

 یعیدر منـابع شـ   لیاسـماع  ذبح دال بر یگرید ۀپراکند متون گذشت، آنچه بر عالوه
)، السـالم هیـ امـام رضـا (عل   ۀارتنامـ یهست که اغلب فاقد اسناد روشن است. صـدوق در ز 

ــارت ــالســالم عل« عب ــ کی ــ لیوارث اســماع ای ] در 300ص، 2ج ،57[ آورده را »هللاحیذب
 ادشـده یبدون عبـارت   گریدر منابع د ارت،یز نیهم وآن ذکر نشده  یبرا یسند که یحال

 ائمـه  اراتیـ ز قالـب  در هـم  یگـر ید اتیروا .]312ص ،15؛ 88ص ،6ج، 68[ استآمده 
رجب،  ۀمین ارتی: زدارد وجود »هللاحیذب لیاسماع« عبارت هاآن در که است شده گزارش

 از راآن یکـه مجلسـ   نیاربعـ  ارتیـ ] و ز162ص ،51 ؛345ص ،98ج ،82[ دیمف خیاز ش
 نکـه یا لیـ دل بـه  هاگزارش نیا .]329ص ،98ج ،82[ است کرده گزارش عبدهللابن جابر
 وجـود  »هللاحیذب لیاسماع« عبارت گرشان،ید یهانقل در و ندارند معصوم به یمتصل سند
   1.باشد اعتماد مورد تواندینم ندارد،
گـزارش   یعسـکر  امـام  بـه  منسوب ریتفساز  یعیدر منابع متأخرتر ش یگرید تیروا

 کـه  شـده  یمعرفـ  لیاسـماع  گـاه یجا مانند) سالمالهی(عل یامام عل گاهیشده که در آن جا
 ،19ج ،82؛ 456ص ،1ج ،23[ کــرد امبریــپ یفــدا ت،یــالمبلــهیل یمــاجرا در را جــانش
محـل   یعسـکر  ریتفسـ اوالً اعتبـار   رایز ست؛یاستوار ن یاز نظر سند تیروا نیا .]81ص
  بدون سند گزارش شده است. ادشدهیدر منابع  تیمتن روا اًیثان 2؛است دیترد
سـند در   ازدهیـ مـتن کـه بـا     هشـت که از مجمـوع   افتیدر توانیم گذشت، آنچه زا

                                                                                                                                        
- کند که تمامی زیاراتی که برای ائمه در کتابش میبا وجود اینکه شهید اول در آغاز کتابش اشاره می .1

توان تنها با اعتماد بـه ایـن سـخن شـهید،     شناسی نمیبا این حال به لحاظ روش ،آورد، مأثور هستند
 تر باید سند روایت بررسی شود که فعالً سندی موجود نیست.ت و برای داوری دقیقروایت او را پذیرف

: 1385: نفیسی، شـادی،  نکـ های عالمان و تردیدهایشان در اصالت و اعتبار این تفسیر  دیدگاه ۀدربار .2
، تحقیقات علوم قرآن و »السالم در بررسی عالمه شوشتریتفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه«

، »سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری: «1386؛ لطفی، سیدمهدی، 113ـ91، 2 ۀحدیث، شمار
 .1 ۀمطالعات قرآن و حدیث، شمار
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و  حیسند، صـح  پنجدر دست است، حدود  یعیدر منابع ش لیبودن اسماع حیذبخصوص 
  .اندضعف یدارا یاز جهت کیاسناد، هر  یمابق

  
  یسن منابع .1. 2. 3
 در کـه  اسـت  مـتن  چنـد  شـامل  ،یسن منابع در لیاسماع بودن حیذب بر دال یهاتیروا

    .)2ۀشمار(نمودار  است شده گزارش مختلف سند ده با مجموع
  

  
  
 شده گزارش هم یعیش منابع در که است »نیحیالذبابن انا« تیروا متون، نیا از یکی
 لیاسـماع  یوعلـ « رینظ ییهامتون هم هر کدام با عبارت ریسا .]554ص  ،2،ج33[ است
امـــر هللا بذبحـــه،  یالـــذ ان« ،]269ص ،10ج ،60؛ 297ص ،1ج ،8[ »ضیابـــ صیقمـــ
 ،»لیاسـماع  ح،یالـذب « ،»لیاسـماع  م،یبذبح عظ ناهیفد« ،»لیهو اسماع یالمفد« ،»لیاسماع

  .است بوده لیاسماع ح،یذب که دارند نیا به اشاره صراحت به ،]555-554 ص ،2ج ،33[
  ابـن  انـا « تیروا تنها ،یسن منابع در لیاسماع بودن حیذب بر دال اتیروا ۀهم انیم از
 از حـال  نیـ ا با. است صحابه اقوال همه ات،یروا ریسا و است معصوم به متصل »نیحیالذب
 سـنت، اهـل  یپژوهـ ثیحد یمبان نظر از رایز ست؛ین اتیروا نیا متوجه یبیآس نظر، نیا

 ییهـا تیـ رواسند از  سه ،ینظر سند از. شودیم یتلق ثیحد ز،ین انیتابع و صحابه اقوال
 و 554ص ،2ج ،33[ است همراه »نیخیالش شرط یعل حیصح« عبارت با ه،آورد حاکم که
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از نظـر اتصـال سـند     زیـ سـند ن  چهـار دارد.  اتیـ روا نیا ی] و نشان از صحت سند555
از نظـر   ،»نیحیالـذب ابـن  انا« تیروا اما. ندارد یخلل انش،یراو یرجال حال واست  برخوردار

 ،3ج ،47[ شـده اسـت   قلمـداد  یاهـ و ،یعلـ یسـند، توسـط ز   نیـ . استیاستوار ن ،یسند
 ی] و سـپس بـا انـدک   297ص ،1ج ،8[ احمد مسندهم در  ماندهیباق تیروا تک] 178ص

اسـت.   آمـده  ]269ص ،10ج ،60[ ریـ الکب المعجـم سـند، در   نیاختالف در نفرات آغـاز 
ـ   .]252ص ،3ج ،98[ است کرده یابیارز حیصح راسند احمد  یثمیه هـم   یسـند طبران

 از ثقـات هسـتند   زیـ سند با سند احمد تفـاوت دارد کـه آن دو ن   نیغازآ یتنها در دو راو
ـ  بر دال اتیروا درصد نود ن،یبنابرا .]167ص ،3ج ،44[  منـابع  در لیاسـماع  بـودن  حیذب

  .است استوار یسند نظر از سنت،اهل
 

 یدر منابع اسالم حاقبودن اس حیذب بر دال اتیروا .2. 3
  یعیش منابع .1. 2. 3
وجـود دارد (نمـودار    یعیمتن مسـند در منـابع شـ    ششودن اسحاق، ب حیخصوص ذب در

   .)3 ۀشمار
  

  
 نخسـت،  تیـ روا. اسـت  شده یمعرف حیذب عنوان  اسحاق به ،یکاف از موضع سه در .1
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 آن ضـعف  تـر، شیپـ آمده و  »المعز یفضل لحم الضأن عل« باب در که است یتیروا همان
  شد. اثبات
 فرمـود  امر  میابراه به خداوند، که اندفرموده) السالمهیعل( رضا امام گر،ید تیروا در .2

 یخـدا  ۀاراد بـر  میهابـرا  ۀدارا خواسـت، یمـ  اگـر  و نخواست یول د،ینما ذبح رااسحاق  تا
  .]151ص ،1 ج ،78[ »کردیغلبه نم یتعال

 تـالش  و طـرح  راآن بـودن  یاهیتق امکان ت،یروا نیاضمن مجهول خواندن  یمجلس
ابتدا بـه ذبـح اسـحاق مـأمور      میاو احتماالً ابراه دگاهیکند. از د لیتأو راآن تا است کرده

 .]162ص ،2 ج ،82[اسـت  گرفتـه  تعلـق  لیاسـماع  بـر  ذبـح  امرشده، اما با نسخ دستور، 
 از اسـحاق  بـودن  حیذب به اعتقاد که ستین گونهنیو ا ستین حیصح ت،یبودن روا یا هیتق

 خـاص  یباورهـا  از لیاسماع بودن حیذب به رباو برعکس ای باشد، سنتاهل خاص یباورها
شـود. احتمـال نسـخ     هئلمس نیا در هیتق به مجبور امام اساس، نیهم یرو و باشد عهیش

آن  سـند  ت،یـ روا اشـکال  نیترمهم. ستین زیاز عمل جا شینسخ پ رایاست؛ ز یهم منتف
 ؛492ص ،11[ »دیـ زیبن فتح« و] 104ـ103ص ،18ج ،40[ »محمدبنمختار « رایز است؛

   .هستند مجهول) 247 ص  ،37
 میابـراه  خداونـد «) فرمود: نی(صادق دو آن از یکی: است نیچن ینیکل سوم تیروا .3

 نیـ ا بـه  ل،یاسماع و میابراه پس. کرد مأمور آن یهاستون بردن باال و کعبه ساخت به را
 بـر  کس هر پس. آوردند جا به حج فرزندانش و خانواده و میابراه پس...  کردند اقدام کار
 کـرده  یقربـان  را او حـج،  نیهم در که است معتقد است، اسحاق ح،یذب که است باور نیا

 کـه  بودنـد  بـاور  نیـ ا بـر )، السالم همای(عل نیصادق که است شده نقل ریابوبص از و. است
بخـش   .]205ص ،4ج ،78[ »دانسـت یمـ  حیذب را لیاسماع زراره، اما است، اسحاق ح،یذب

 حیصـح  سـندش،  ،]38ص ،17ج ،82[ خوانـده  مجهول راآن یمجلس نکهیا با ت،یاول روا
از نظـر   ت،یهر دو بخش روا امانقل شده، مرسل است.  ریاما بخش دوم که از ابوبص ؛است
 کعبـه  خانه هم با لیاسماع و میابراه که کندیاشاره م ،. در بخش اولستیاستوار ن یمتن
ـ     میابراهزمان، در کنار  نی. اگر اسحاق در اساختند را کعبـه   ۀبـود، چـرا در سـاختن خان
 ،کعبـه  ینبوده که بتواند در کـار بنـا   یاسحاق در آن زمان در سن اگر 1ست؟ین اواز  ینام

 یهـا گـزارش  کـه یحـال  در بـود،  نشده بالغهنوز  که شودیم نیا شیمعنا کند، یهمکار

                                                                                                                                        
ـنَ الْبَیـتِ      ﴿ نیز در ماجرای ساخت کعبه، نـام اسـحاق نیسـت:    قرآندر  .1 ـدَ مِ اعِ وَ اهِیمُ الْقَ ـرَ بْ ـعُ إِ َوإِذْ یرْفَ

ا تَقَبَّلْ مِنَّ بَّنَ اعِیلُ رَ سْمَ  .]127بقره/ال[ ﴾اَوإِ
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 را یسـع  سران،مف عموم. است بوده بالغ مزبور، فرزنداست که  نیاز ا یحاک ذبح، یماجرا
عْ﴿ ۀیآ در هُ السَّ عَ لَغَ مَ لَمَّا بَ  نیـ ا مسـتلزم  که اندکرده ریبه بلوغ تفس ]،102 :صافات[ال ﴾یفَ

 ،17ج ،59[ 1باشـد  دهیرسـ  یعقلـ  و یجسـم  یقـوا  از یقبـول  قابـل  حد به فرد که است
خواب خود را بـا   میابراه گر،ید یسو از .]154ص ،26ج ،73؛ 91ص ،23ج ،63؛ 152ص

شـدن را   یشـد و او خـود آگاهانـه، قربـان     ایجو زیگذاشت و نظر او را ن انیدر م شفرزند
 آگاهانـه  یمیتصـم  توانسـت یبود، چگونه م دهیانتخاب کرد. اگر اسحاق به سن بلوغ نرس

 بـه  هنـوز  کـه  را یکودک توانستیچگونه م میشدن خود اتخاذ کند و ابراه یقربان ۀدربار
فمـن  « عبـارت  که است روشن کند؟ ذبح خود یشخص میتصم با است، دهینرس بلوغ سن

] 149ص ،12ج ،74[ اسـت افزوده روات  »ح هو إسحاق فمن ههنا کان ذبحهیزعم أن الذب
باعـث   آنچـه  ظـاهراً بودن اسحاق مرتبط کننـد.   حیقول ذب بارا  تیروا نیا اندکه خواسته

وحـج  « عبـارت  اشـتباه خوانش  ند،یافزایعبارت ب یرا به انتها یحیتوض نیچن انیشده راو
» الم«و » واو«را بـا فـتح   » ولده« ۀواژ اگربوده است.  »السالم) هو وأهله وولدههیم (علیإبراه
 امـا  آورد، جـا  بـه  حج ،فرزندشبه همراه خانواده و  میکه ابراه شودیم نیمعنا ا م،یبخوان
بـه همـراه    میکه ابـراه  شودیم نیا شیمعنا م،یبخوان »الم« سکون و »واو« ضم با راآن اگر

 یکسـان  و گرفته نشأت خوانش نیهم از سوءتفاهم. آورد جا به حج ،فرزندانشخانواده و 
ه« راآن که  نیدر حج، ا میجمع بودن فرزندان ابراه ۀالزم که کردند تصور اند،خوانده »وُلدُ

عبـارت بـه مـتن افـزوده      نیماجرا حضور داشته باشد. آنگاه ا نیاست که اسحاق هم در ا
ـ  کندیکه گمان م یکه هر کس شده است  حضـور  یبـرا  هشیاسـت، تـوج   حیاسحاق، ذب

 غـرض «: سـد ینویمـ  یمجلسـ  کهچنان است؛ »هوُلد« ۀواژ نیهم مکه، نیسرزم در اسحاق
 بـوده  شـام  در اسحاق نکهیاو  است بوده حیذب اسحاق، نکهیا ازاست  استبعاد رفع ت،یروا

  .]39ـ38صص ،17ج، 82[ »است
 بـر  دارد اشـاره  رایز است؛ وبیمع زین یه بر ارسال، از نظر متنعالو ت،یدوم روا بخش

. بـود  یگـر ید نظر را زراره اما دانستند،یم حیاسحاق را ذب ،)السالمهمای(عل نیصادق نکهیا
گـزارش   ریکـه از ابوبصـ   یاوالً نقلـ  رایز باشد؛ ینیکل شخص دگاهید ن،یا رسدیم نظر به

 ینظـر  توانستهیم چگونه بوده، نیصادقز شاگردان زراره که ا اًیثان ؛شده، فاقد سند است
  باشد؟ داشته بزرگواران آن دگاهید مخالف
از امـام صـادق    میابـراه بـن  یاست کـه علـ   یتیذبح، روا ۀدربار تیروا نیترمفصل .4

                                                                                                                                        
 .]321ص ،8ج ،61؛ 516ص ،8ج ،65: ـ نک[ انداغلب مفسران، سن سعی را سیزده سال ذکر کرده .1
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 ،2ج ،77[ شـده اسـت   ذکـر  حیاست و در آن، نام اسحاق به عنوان ذب آورده) السالمهی(عل
 یعلـ  نکـه ینـدارد؛ جـز ا   یمشـکل  هـم  آن مـتن اسـت و   حیصـح  ت،یروا سند .]224ص
 با مقارن یریتفس منابع نه و یثیحد منابع نه و است منفرد تیروا نیا نقل در میابراه بن

 میابـراه بن یعل ریتفس ۀدربار ن،یا بر عالوه. انداوردهین را تیروا نیا م،یابراهبن یعل عصر
  .]94 :نکـ [ اردوجود د ییدهایترد زیو انتساب کامل آن به او ن

 زیعز به عقوبی که دارد اشاره یانامه به و است میابراهبن یعلاز  هم یبعد تیروا .5
 تیـ روا نیا .]351ص ،1 ج ،77[ است خوانده هللاحیو در آن خود را فرزند ذب نوشته مصر

ذکـر شـده    طیاتهـام تخلـ   م،یبن حکـ  ریسد ۀدربار نکهیا جز ندارد؛ یمشکل ،از نظر سند
ــا و ]101ص ،11؛ 165ص ،37اســت [  ،9ج ،40[ ســتین او وثاقــت یمنــاف هرچنــد نی
 در نقـل،  نیـ از ا یگرید صورتاست.  رگذاریاو تأث اتیاعتماد به روا زانیاما در م ،]39ص
   .]193ص ،2 ج، 71[ است آمده مرسل سندبا  یاشیع ریتفس

ن اسحاق بود حیبر ذب ،یبه طور ضمن و آورده صدوق که است یگزارش گرید تیروا. 6
وسـف  یهللا قیصـد  نسـب،  نظـر  از مردمان نیتریگرام«: فرمود نیرالمؤمنیداللت دارد. ام

 ؛596ص ،2ج، 55[ »هللا اسـت لیم خلیإبراههللا بنحیإسحاق ذبهللا بنلیعقوب إسرائیبن
؛ 190ص ،1ج ،25[ یمحمد بن عمرو بصر است؛ فیضع ت،یرواسند  .]222ص ،1ج ،57
 ،95[ ] و عبدهللا بن احمد164ص ،7ج ،96[ بن عبدهللا جبله محمد ،]84ص ،18ج، 40
 یمطالـب مخـالف علـم قطعـ     یهم حـاو  تیروا. متن اندمجهول] 316ص ،68؛ 229ص

نـوع   ۀمالحظـ  یکلـ  طـور  بهاست؛ مثل طول و عرض ماه که نهصد ذراع ذکر شده است. 
 سـپهر  در تایـ روا نیـ ا کـه  دهـد یاسحاق، نشان مـ  ذبح اتیبا روا عهیعالمان ش ۀمواجه

 یبدو تعارض یبرا یحلراه تا اندو عالمان همواره تالش کرده نبوده مواجه اقبال با یعیش
 ،2 ج ،82[ کرده حمل هیتق بر را اتیروا نیا یبرخ کهچنان دهند؛ ارائه اتیروا در موجود
 بـه  زیـ ن یبرخ و] 58ص ،56[ کرده لیتأو اسحاق یقلب یآرزو به راآن یبرخ و] 162ص

   .]131ص ،31[ اندآورده یرو واقعه قوعو تعدد
  

  یسن منابع. 2. 2. 3
سـند   شـانزده شامل چند مـتن بـا    سنت،اهل منابع در اسحاق بودن حیذب بر دال اتیروا

  .)4 ۀشمار(نمودار  مختلف است
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 ،33 ؛1308ح ،407ص ،26[ »اسحاق حیالذب« رینظ ییهاعبارت با متون نیا از یبخش
ــحاق« ،]559 و 558 ص ،2ج ــذل اس ــه فب ــل نفس ــال« ،]1307ح ،406ص ،26[ »ذبحی  ق

 خـرج  لما هللا ان«] 360ص،11،ج60؛ 307ص ،1ج، 8[ »اضطرب ال یاوثقن ابت ای اسحاق
 ذبحیـ  ان المنـام  یفـ  میابـراه  یرأ لمـا « ،]108ص ،8ج ،60[ »الـذبح  کـرب  اسـحاق  عن

 ...» اسـحاق  م،یابـراه  هـا یعل ذبـح ...  یالت الصخره ان« ،]559و557ص ،2ج ،33[ »اسحاق
 ،7ج ،28 ؛121ص ،8ج ؛449ص ،7ج ،3[ ...»بنفسـه  جـاد  اسحاق« و] 559ص ،2ج ،33[
ـ  یحاک یتضمن ای یبنا به داللت مطابق ؛]205ص بـودن اسـحاق اسـت. دو مـتن      حیاز ذب
 ؛177ص ،2ج ،47[ مصـر  زیـ به عز عقوبی ۀنام یکیموجود است:  نهیزم نیدر ا زین گرید
 ز،یـ ن گـر ید مـتن شـد.   دهیـ هم د یعیاز آن در منابع ش یانمونه که] 180و179ص ،3ج

] کـه  149ص ،10ج ؛186ص ،9ج، 60[ است »نسباً الناس اکرم« تیروا از یگرید صورت
  . است آمده یعیدر منابع ش زیآن ن رینظ

 ۀرا بـه واسـط   بزار مسند تیدو روا ،یثمیاسناد، نااستوارند. ه نیاغلب ا ینظر سند از
 .]202ص ،8ج ،98[ کـرده اسـت   یتلقـ  فیضع فضاله، بن مبارک و دیزبن یعل د،یابوسع
مـردود  » موضوع باطل ثیهذا حد«مصر را با عبارت  زیبه عز عقوبی ۀنام تیروا ،یدارقطن

 کـه  زیـ ن تیـ روا نیا گرید سند ].مالک غرائببه نقل از  ،180ص ،3ج ،47[ شمرده است
 متـروک  دجـال « عبـارت  با عمریاببن عمر رایز ست؛ین استوار چندان آورده، راآن یترمذ
 یمثنـ  و یمثنـ ] و عصـام بـن  197ص ،3ج ،42[ شـده  فیتضـع  یذهبـ  توسط ،»ثیالحد
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 اسـت  شـده  گـزارش  تیروا نیهم فقط پسر، و پدر نیا از و اندمجهول دو هر هم وائل بن
 سـند . رسدیم یهودی منبهبه وهب بن زیسند ن یانتها .]326ص ،8ج ؛26ص ،7ج ،44[

مجهـول بـودن    لیگزارش کرده، به دل یواحد ریتفساز  راآن یعلیز که هم نامه نیا سوم
  است.  فیضع صباح،بن وسفی

 لـم  دهیـ ابوعب و مـدلس  هیـ بق«: دانـد یم نامعتبر را »اکرم الناس نسباً« تیروا ،یثمیه
 ،6ج ،7[ حجـر ] و ابـن 277ص ،15ج ،72[ ینـ یع] 202ص ،8ج ،98[ »هیـ اب مـن  سمعی
را که عبـدالرحمن   یطبران گرید تیروا یثمیه. اندکرده فیسند را تضع نیا زی] ن298ص
 خیشـ  و فیضـع  هـو  و دیـ زبن عبدالرحمن« عبارت با کرده، گزارش اسلمبن دیز از دیزبن

 ،98[ اسـت  کرده خارج حیتصح ۀریدا از »اعرفه لم} ریعمبن عبدهللابن{محمد  یالطبران
 عطـاء  از سـلمه حماد بـن  قیز طررا که هر دو ا یاحمد و طبران تیروا یو .]203ص ،8ج
 ،8ج ،98[ اسـت  شـمرده  مـردود  عطـاء  طیتخل اتهام لیدل به اند،کرده گزارش السائببن
اخـتالف در لفـظ، توسـط     یمتفـاوت و انـدک   یمتن با سند نیمشابه ا یتیروا .]201ص

امـر   نی] و همـ 269ص ،10ج ،60[ است لیاسماع ح،یگزارش شده که در آن، ذب یطبران
. کنـد یمـ  تیـ مـتن، تقو  نیاست، در ا طیتباه توسط عطاء را، که متهم به تخلاحتمال اش

 گـزارش  استثناءبن عمرو قیطر از که هم »نسباً الناس اکرم« تیروا به یطبران گرید سند
 ،8ج ،98[ دانـد یسند، را ناشناخته مـ  نیدر ا یطبران خیمشا یثمیه. ستین استوار شده،
 از حاکم تیروا. است امدهین یزیچ یم در منابع رجاله استثناءعمرو بن ۀدربار .]202ص
 ،33[ اسـت  نیخیشـ  وطشر یبر مبنا حیصح خودش، یادعا به فضلبن لیاسماع قیطر
 شـده،  گـزارش  یخطبـ  یعلـ بـن  لیاسـماع  قیکه از طر گرشید تیروا و .]559ص ،2ج

 ده،شـ  گـزارش  بطـه ابوعبدهللا بـن  قیحاکم که از طر گرید تیاست. دو روا حیصح ظاهراً
 از یسـ یاو عمـرو بـن  محمـد  قیطر از بطهابن نخست تیروا. ندارند یاستوار سند چندان

 حـال  و نشـده  ثابـت  ریالزبیاب از یسیاو سماع کهیحال در شده، گزارش جابر از ریالزبیاب
 قیـ طر از بطـه هم کـه ابـن   یبعد تیروا .]362ص ،1ج ،24[ است مجهول هم او یرجال
 گـر ید تیروامجهول است.  فرج،بن نیحس و است فیضع ده،آور یاز واقد فرجبن نیحس

 نیـ . ارسـد یمـ  االحبارکعب به تینها در عقوبیبن محمد قیطر از موضوع، نیا در حاکم
 االحبـار اما وجـود کعـب   ،]557ص ،2ج ،33[ است حیصححاکم،  یسند هر چند به ادعا

منتقـل   یلیمنـابع اسـرائ  را از  هـا گـزارش  گونـه نیا معموالً که سند، نیا صدر در یهودی
 در ینیاسـفرا  محمد قیطر از زین حاکم آخر تیروا. کندیم مواجه دیترد با راآن کند، یم
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سـند،   ییانتهـا  ی. دو راورسـد یمـ  شـده مسـلمان  یهـود ی گرید منبه،بن وهب به تینها
 یشـاوند یخو ارتبـاط  منبـه بـن  وهب با دو هر ،)سنانبن سیادر و سیادربن عبدالمنعم(

کـه   را، او یهاکتاب که است منبهوهب بن ینوه دختر و سیفرزند ادر عبدالمنعم،. دارند
  .]361ص ،7ج ،12[ است کردهیم تیبوده، روا اءیشامل اخبار انب

 از آن سـند  کـه  اسـت  یهقیب و بهیشیابابن تیروا سنت،اهل منابع در تیروا نیآخر
 عبـدهللا  از اسلمبن دیز سماع اًیثان است، موقوف سند نیا اوالً: است مخدوش جهت چند
 ،15ج ،84[ اسـت  دیـ ترد محـل  پـدرش،  از دیـ عببـن  عبدهللا سماع نطوریهم و دیعببن
  گزارش شده است.  یدر منابع سن تیروا کی نیسند، تنها هم نی] و با ا259ص

 دو تنهـا  سـنت، اهـل  نـزد بودن اسحاق  حیسند مربوط به ذب شانزده انیم از ن،یبنابرا
  .ستا حیصح سند،

 ات،یـ روا نیاز ا یاز آن است که بخش یحاک یدر منابع سن اتیروا نیاسناد ا ۀمالحظ
 وارد منبـه و وهـب بـن   االحبـار کعب قیطر از اند،کرده اشاره عالمان یبرخ که گونههمان
 ،2 ج ،87 ؛929ص ،1 ج ،36 ؛28ص ،7 ج ،17 ؛159ص ،1ج ،16[ شده اسـت  یسن منابع
 دولـت  در یوبـه   کـه  چـرا  داند؛یم االحبارکعب را اتیوار نیا منشأ زین یذهب. ]256ص
 ن،یا از گذشته. ]163ص ،1ج، 41[ کند نقل قصه ،یمیقد کتب از تا ،شد داده اجازه عمر
 یافـراد  همان مثال یبرا دارند؛ زین ییها یناسازگارو  ها زهیست هم با هانقل نیا از یبرخ
ـ  به گرید یهاگزارش در است، اسحاق ح،یذب که اندکرده نقل عباسابن از که  بـودن  حیذب

 وجـه  از یخـال  ریـ کثابـن  یادعـا  رسـد یمـ  نظر به اساس نیا بر. اندکرده اشاره لیاسماع
 نکـه یا چـه  اسـت؛  شـتر یب ان،یهودی نزد ه،ئلمس نیجعل در ا ۀزیانگ نکهیا ژهیو به نباشد؛

 ن،یداشـتند. بنـابرا   بودند، تفاخر لیبا اعراب که فرزندان اسماع همواره ،یاسحاق انیهودی
ـ  ۀدربـار  یاخبـار  جعل به اعراب، به حسادت یدر فضا ستین دیبع بـودن اسـحاق،    حیذب

 کـه یزمان«: است شده منعکس یقرظاز کعب  یتیمطلب در روا نیمبادرت کرده باشند. ا
. عمـر  شـد  دهیپرسـ  یسؤال او از خصوص نیا در م،شام بود درز یالعزعبدبن عمر فهیخلبا 

کـه از   ،نومسلمان را یهودی کیآنگاه کس فرستاد و  .»ندارم ین باب خبریدر اگفت: من 
ـ  کـه  خـدا  بـه : گفـت  او. کـرد  پرسش بارهنیبود، فراخواند و از او در ا هودی یعلما  ح،یذب

 کـه  ورزنـد یمـ  حسـادت  اعـراب  به هاآن اما دانند،یرا م نیا زین انیهودیبود و  لیاسماع
ـ  بـر  و کننـد یم انکار راآن لذا باشد، کرده خدا مانفر اطاعت و باشد نیچن پدرشان  حیذب
   .]270ص ،1 ج ،62[ »فشارندیم یپا اسحاق بودن
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  حیذب نییتعدر  یخیتار شواهد. 4
  یاسالم یخیتار منابع در لیاسماع ذبح اتیروا ینسب قوت . 1. 4
 ،]27ص، 1ج، 99[ یعقـوب یاخـتالف اسـت.    حیذب نییدر تع زین یاسالم یخیمنابع تار در
 ،9[ خلـدون ابـن  ] و278ص ،1ج ،5 ؛263ص ،1ج ،62[ یطبر ،]135ص ،14[ بهیقتابن
ــ را اســحاق ،]42ص ،2ج ــ حیذب ــدیم ــن و دانن ــکثاب  ،2ج؛ 191 و 158 ، ص1ج ،16[ ری
 معتقدندهم  یاعده. را لیاسماع ،]66ص ،6ج، 13[ عمادابن و] 28ص ،7ج ،17؛ 150ص

، 3ج ،90[ !اسـت  افتـاده  اتفـاق  اسـحاق  یبرا بارکی و لیاسماع یبرا بارکیذبح  یماجرا
ه. ستین سازگار ابتال و شیآزما حکمت با که] 63ص  اسـحاق  ذبـح  بـر  یکـه طبـر   یاادلّ

 ،زین لیذبح اسماع ۀادل که گونههمان دارد؛ هیتک عباسابن از یتیروا بر شتریب کرده، اقامه
 خشیتـار  اتیر صحت رواب یآنجا که طبر ازاست  معتقد یذهب. است یمتک عباسبه ابن

ـ  اتیـ بـا روا  رجحـان  ات،یـ روا یابیـ ارزو  نقـد  قواعد یمبنا برالتزام نداشته،  بـودن   حیذب
 یعلـ و  ناریدبن حسن سندش، درمرفوع است و  اسحاق، ذبح تیروا رایز است؛ لیاسماع

 اسـحاق  ذبـح  اتیـ روا ریسا. است »ثیمنکرالحد« ،یدوم و »متروک« یاوّل که است دیزبن
 یرا از برخـ  هـا آن عبـاس کـه ابـن   آنجـا  از اسـناد،  ینسب صحت وجود با و اندوقوفم هم

مشخص نبـوده   شیاقوال برا نیا تیبوده که ماه یمربوط به زمان احتماالً ده،یصحابه شن
 کـرده  عـدول  آن از است، انیهودی یهاسخنان از آموزه نیو پس از آنکه مشخص شده ا

  .]162ص ،1ج ،41[ است
  

  کعبه در حیذب قوچ یهاندهبازما .2. 4
 یکعبه که در منابع اسالم ۀخان در شدهقوچ ذبح یایاز بقا است ییها گزارش گر،ید ۀنشان

 را قوچ سر ان،یشیقر که دینما یم نیچن .]158ص  ،1ج ،16؛ 61ص ،2ج ،99[ آمده است
 ،16 ؛271ص ،1ج ،62[ بودنـد  داشته نگاه خود نزد نسلبهنسل ز،یافتخارآم یراثیم چون
از آن است کـه   یحاک ایبقا نیوجود ا .]287ص ،1 ج ،13 ؛82ص ،4ج ،43 ؛158ص ،1 ج
اسـحاق   رایـ مکـه انجـام شـده اسـت؛ ز     نیذبح در سـرزم  یبوده و ماجرا لیاسماع ح،یذب
   .]39ص ،4ج ،35؛ 58ص ،1ج ،85[ بود نشده وارد مکه نیسرزم به گاه چیه
  
  یریگجهینت
  :کرد مالحظه توانیبحث م ۀجینت عنوان به را ریز موارد آمد، گفته آنچه از
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ـ    حینام اسحاق به صراحت به عنوان ذب ،مقدس کتابهر چند در  .1  یذکـر شـده، ول
نـام، از   نیـ از آن اسـت کـه ا   یحـاک  مقـدس  کتـاب ماجرا در  نیمتون مرتبط با ا لیتحل

ده نش حیتصر حیبه نام ذب ،قرآن همچون زین مقدس کتاباست و در  یریتفس یهاافزوده
 آن یونـان ی ۀترجم و) yachid( یعبر ۀـ که معادل واژ» فرزند گانهی«است، بلکه با عبارت 

)μονογενής (اش،نیالت معادل و )monogenes (واو اشاره شده اسـت   تیـ به هو  است 
  بود. میفرزند ابراه گانهی لیذبح، اسماع ۀدر زمان واقع

 مـاجرا  نیـ ا با مرتبط اتیآ یمتن لیتحل یول امده،ین حیبه صراحت نام ذب قرآندر  .2
 کـه  بشـارت  دو با مرتبط یهاعبارت رایز است؛ بوده حیذب لیاسماع که است آن از یحاک
 دیـ تأک ل،یصبر اسـماع  یژگیبر و قرآندر  طورنیهم. است متفاوت شده، داده میابراه به
 ،قـرآن ق مطـاب  گـر ید یوجود دارد که با صبر او در امر ذبح تناسـب دارد. از سـو   یاژهیو

  .است بوده ذبح یماجرا در او فرزند گانهی و میابراه ارشد فرزند لیاسماع
گزارش شـده   لیبودن اسماع حیسند دال بر ذب ازدهیهشت متن با  یعیدر منابع ش .3

متن بـا ده سـند    نیچند زین یاست. در منابع سن حیپنج سند صح ان،یم نیاست که از ا
نـه سـند حـائز     ان،یـ م نیـ زارش شده است که از اگ لیبودن اسماع حیمختلف دال بر ذب

  صحت است. ۀدرج
بودن اسحاق وجود دارد که تنهـا دو   حیشش متن مسند دال بر ذب یعیدر منابع ش .4
 خـالف  ییمحتوا یحاو یگرید و منفرددو،  نیا از یکیاست.  حیصح یاز نظر سند ،متن

  .کندیاست که اعتبار متن را مخدوش م یعلم یقطع مسلمات
ـ   یدر منابع سن .5 بـودن اسـحاق    حیحدود ده متن با شانزده سند مختلف دال بـر ذب

 یجهتـ  از کـدام اسـناد هر  ریاسـت و سـا   حیتنها دو سند صح ان،یوجود دارد که از آن م
  .است علت بر دیمز ات،یروا نیا رد در زین اتیروا نیا یمتن مشکالت. است نامعتبر

 و یسـن  و عهیشـ  اتیـ روا ،مقـدس  کتـاب  ابـواب  قرآن، اتیاز آ یمتنشواهد درون .6
 میابراه ذبح نامزد لیاسماع اد،یز احتمال به که دارد آن از تیحکا یخیتار متعدد شواهد
  .است بوده
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