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با یهودیت،  مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن»نقد مقاله
 از مجظر فایرستون« مسحححت، و احادیث اهل سّجت

 1غالمرضا رئحسحان
 2سهانه ابریشهی

 چکحده
ن فایرسخون ) یود خود، با ( خاورشذا  آورحکایی در وقاله Reuven Firestoneخاخام ر

حخی تعرین ذبی  حضرت ابراهرن در ادحان ابراهرهی و بر وجذدای  اسخفاده از سرر تار
که از این ادحان دارد و به بداور اههردت جد اد و آبدا  و اجدداد از جظدر ههده پیدروان  شذاخخی 

پددددردازد. وی حضددددرت  ای بددددین یهودحددددت، وسددددرحرت و اسددددالم وی ادحددددان، بدددده وقاحسدددده
کده  _ وسرحرت و شرعه وخقدم، و حضرت اسهاعرل را از جظر یهودحت، اسحام

از جظددر اهددل سددّذت و شددرعه وخدد خر، بدده عذددوان  _خددود جرددز قایددل بددر ذبددی  بددودن وی اسددت 
کده پدذیرش آجهدا  کذد، و جظرحات قابل ت ولی را اراخده وی قرباجی وذخخج وعرفی وی جهاحدد 

پاحدان، شدجاهت  به وذزله قجول سست و بی اعخجار بودن وجذای عقاحد شرعی اسدت و در 
گذاری توحردد جداب از  وذهج تشرع را به وسرحرت و تسذن را به یهودحت از باب بذران

 گررد. سوی اهل سّذت و اداوه آن توس  شرعه جخرجه وی
ز وقاله وذکور، با اسخفاده از آحات و رواحات و  در این پژوهش، ضهن بیان وی گی های بار

که شرعه وخقددم و وخد خر، بدا وجدود هدر دو جدوع شروح و تفاسرر علها بر آجها، و اثجات ا ین 
اجد،  اخخالفددی جداشددخه رواحددات در وذددابع شددرعی، در تعرددین ذبددی  حضددرت ابددراهرن

کدرده و بده جقدد و رد آجهدا  کده بدر  _وجاجی و جظرحات ضعرف و جادرسدت وقالده را اسدخخراج 
سددت از رواحددات ها، تلقددی جادر پاحدده اجخسدداب جادرسددت اقددوال، بیددان جااسددخوار سددرر دحدددگاه

گرفخه  پرداخخه  _شرعه، آوارهای جادرست، و اتهام به شرعه در ابداع رواحت و... صورت 

                                                      
 وشهد. فردوسی داجشگاه الهرات داجشکده حدحث و قرآن علوم گروه اسخادحار. 1
 وشهد. فردوسی داجشگاه حدحث و قرآن علوم گروه دکتری داجشجوی. 2
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کدده جاشددی از تهسدد  بدده  شددده اسددت تددا خددود دلرلددی باشددد بددر اسددخواری عقاحددد شددرعه، 
 است. بیت اهل

، رواحدت شدرعه، رواحدت اهددل ، اسدحام، اسدهاعرلقربداجی ابدراهرن ها: کلحددواژه
 سّذت.

 مقدمه
کددردن پسدر حضددرت ابدراهرن حکددی از ووضدوعات وددورد بحدث در ادحددان  داسدخان قربداجی 

 ابراهرهی و از جهله اسالم است. 
یهودحت و وسرحرت بر اسا  صرح  وخن تورات حدا ههدان عهدد قددحن، ذبدی  را حضدرت 

 داجذد:  وی اسحام
کددده حگاجددده توسدددت و او را دوسدددت ودددی کذدددون پسدددر خدددود را،  داری، حعذدددی  گفدددت: ا

کدوهاسح حا برو، و او را در آججا، بدر حکدی از  کده بده تدو  ام را بردار و به زورن وور هدایی 
 3دهن، برای قرباجی سوخخذی بگذران. جشان وی

کرحن تصرححی به جام ذبی  جشده، و رواحات اسالوی، اعدن از  که در قرآن  اوا با توجه به این 
کدده در ایددن خصددوص وارد شددده  کدده خواهددد آ _شددرعه و سددّذی  جرددز وخذدداق  اسددت،  _وددد چذددان 

گروه دحگر حضرت اسهاعرل گروهی حضرت اسحام  داجذد. را ذبی  وی را و 
کتاب کتدددج تدددارحخی و تفسدددرری و روایدددی و قصدددص اججردددا، بدددر  در  حدددادی، از جهلددده  هدددای ز

اسددا  آحددات و رواحددات بدده تعرددین هوحددت ذبددی  پرداخخدده شددده و وقدداالت بسددراری، بددا جگدداه 
گراجه بدده سددرر تددارحخی ایددن  لکددن جگدداه وقاحسدده 4شددخه شددده اسددت؛تطجرقددی، در ایددن زورذدده جگا

 بحث در ادحان ابراهرهی صورت جگرفخه است.
ن فایرسخون، خاورشذا  آورحکایی، با جظر به وجود اخخالف در تعردین هوحدت  یود خاخام ر

                                                      
   .3 آحه ،33باب  پیداحش، سفر  .3

 آقددا حسددرن  ،«هجددری( هفددخن قددرن )تددا عرفدداجی و تفسددرری وخددون در ابددراهرن حضددرت داسددخان تطجرقددی بررسددی» جهلدده: از  .4
راعخدی، حسرذی/سهاجه  ودورد در دحددگاه دو بدر ودروری» ؛3شدهاره  ،4329تابسدخان اول، سدال  ،تطجرقدی الهردات وجلده  ز

 ؛3شددهاره  ،4329بهددار اول، سددال  ،ادحددان وعرفددت وجلدده  احهدداجی، رسددول وحهددد  ،«الویاسدد سددذت در ابددراهرن ذبددی 
 پاییز جهن، سال  ،حم ورقات فصلذاوه  فرروزوهر، وهدی وحهد  ،«تورات و قرآن رد اسهاعرل قصه وقاحسه و بررسی»

حذج  ،«وفسران و عهدین  قرآن، دحدگاه از ذبی » ؛33شهاره  ،4379   ،4322 زوسدخان و پاییز  ،کوثر هفصلذاو  پوراخخری، ز
  ،4322 بهدار  ،اسدالوی وعدرف آودوزش رشدد وجلده  جردا، ودروج وعصدووه  ،«عهدین و قرآن در اهلل ذبی  وقارجه» ؛33شهاره
   .73شهاره
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گون، طدددی وقالددده گوجدددا حخ  ذبدددی  در طدددول اعصدددار  ای بددده وقاحسددده هوحدددت ذبدددی  در طدددول تدددار
کده  پردازد، و بر اسا  رواحات ووجود، جظرحاتی اراخه وی و اسالم وی یهودحت، وسرحرت دهد 

 قابل ت ول است.
لذا در این پژوهش، با جظدر بده وذدابع تفسدرری، حددحدی و تدارحخی قددحن و جدحدد اسدالوی، 
اعن از شرعه و سّذی، وجاجی و جظرحات ضعرف و جادرسدت وقالده اسدخخراج و بده بررسدی و جقدد 

 ه است. آجها، پرداخخه شد
کده تهداوی آجچده در اداوده بده جقدل از فایرسدخون بیدان وی شدود، برگرفخده از  الزم به ذکدر اسدت 

 این وقاله است.

 . ریِون فایرستون در حک جگاه3
خاخددام فایرسددخون، خاورشددذا  آورحکددایی و پروفسددور یهودحددت قددرون وسددطی و وطالعددات 

کده بده  اسالوی، و عضو ارشد ورکز دین و فرهذگ ودجی در داجشگاه کالرفرجرای جذوبی است 
کاوددل دارد. او در سددال  بددی تسددل   م، بدده عضددوحت و سسدده وطالعددات 3003زبددان عجددری و عر

 پیشرفخه یهودی در داجشگاه پذسرلواجرا درآود.
کتاب و هفخاد وقاله علهی در باره اسدالم اولرده و ارتجداط  پروفسور فایرسخون بیش از هفت 

کتاب وقد  و قرآن، پدح ده جذگ وقدد ، آن با یهودحان و یهودحت، تفسرر وخون وقد  از 
چذددرن،  وی هن 5جوشددخه اسددت. _کدده زورذدده تخصصددی وی بددوده  _و وجددادالت درون وددذهجی 

، از جهلدددده: ابددددراهرن، اسددددحام، «داخددددرا الهعددددارف قددددرآن لردددددن»های  جگارجدددده برخددددی ودددددخل
 اسهاعرل، جذگ و... است.

کتج وی، وی از وهن یر اشاره جهود: ترین   توان به ووارد ز
_ Who Are the Real Chosen People? The Meaning of Closeness in Judaism, Christianity and 

Islam (Available Fall 2008).  
_ An Introduction to Islam for Jews, Jewish Publication Society, 2008. 
_  Jews, Christians, Muslims in Dialogue: A Practical Handbook, with Leonard Swidler and 

Khalid Duran. White Cloud Press, 2007.  
_ Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims New York: Ktav, 2001. 

(Translated into Turkish, 2004, Arabic translation in process).  
_ Jihad: The Origin of Holy War in Islam New York: Oxford University Press, 1999. 

(Indonesian translation in process).  
_ Journeys in Holy Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legends in Islamic 

Exegesis Albany, NY: State University of New York Press, 1990. 

                                                      
 http://huc.edu/faculty/faculty/firestone.shtml از: برگرفخه  .5

http://www.skylightpaths.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SP&Product_Code=978-1-59473-248-5&Category_Code
http://www.skylightpaths.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SP&Product_Code=978-1-59473-248-5&Category_Code
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کلی به مقاله 2  . جگاهی 

ن فایرسخون در سدال  یود شاحسدخگی، تقلردد، و شدهادت: »ای تحدت عذدوان  م، وقالده4992ر
حددت، های تفسدرر فراتدارحخی شدرعه از داسدخان قربدداجی ابدراهرن در وقاحسده بدا جگدرش یهود جذجده

کدادوی دحذددی آورحکددا بده چددا،  6«وسدرحرت، و احادحددث اهدل سددّذت رسدداجد و در  را در وجلدده آ
صدفحه، بدا جظدر بده اخدخالف  33گرری از وذابع دست اول شرعه و اهل سدذت، طدی  آن، با بهره

حخی ایدن وطلدج، خصوصدا  از زودان ظهدور اسدالم پرداخخده، و  آرا در باب ذبی  اهلل، بده سدرر تدار
 ه و اهل سّذت را در این باره بیان جهوده است. جظر علهای شرع

ابخدددا در حدد  وقدودده  _کدده بددا وخذددی ثقرددل جگاشددخه شددده اسددت  _فایرسددخون در ایددن وقالدده 
جسجخا  طوالجی )حددود سده صدفحه(، پدس از بیدان اههردت ووضدوع، تجردین ووضدوع و وحددوده 

کدده هدددف از ایددن وقالدده تعرددین ه بحددث، و ذکددر وجدداجی خددود، بیددان وی وحددت قربدداجی و حددا کذددد 
ای تطجرقدددی بدددین برخدددی  پدددرداخخن بددده سدددایر جزخردددات ایدددن داسدددخان جرسدددت، بلکددده وقاحسددده

کالسر  ووجود در دحدگاه روش کده وعادلده ودابین  های  برتدری، »های خاص وذهجی اسدت، 
بددرد. ایددن وعادلدده در پددی  پددیش وی را در بدداره قربدداجی حضددرت ابددراهرن« شاحسددخگی و ارزش

که اعه کذدد  ای را جدزد خددا احجداد وی ال جاشی از برتدری شخصدرخی، شاحسدخگیبیان آن است 
حاضت تحق  حافخه باشد، لکن اثجدات برتدری لزوودا  وسدخلزم  گر چه وهکن است به خاطر ر که ا

حاضت جرست؛ و این برتری به طور ذاتی به جسدل گدردد. لدذا ایدن پیدروان  های بعدد وذخقدل وی ر
کده  د اعخهداد واقدع ویبا ارزش و اعخجاری وذحصر به فرد، وور شدوجد. وی بدر ایدن اعخقداد اسدت 

 دحدگاه وشخرل ووجود، وذجر به پدحد آودن این وعادله شده است
، بده هوحدت ذبدی  در یهودحدت، «تعردین هوحدت قربداجی وذخخدج»سحس وی، تحت عذوان 

کذدون وی کده یهودحدان  پدردازد، و قایدل وی وسرحرت و اسالم، از آغاز تا  ه کده خدود را ورثد _شدود 
بددر اسددا  جددص  _هسددخذد  کدده ورثدده وعذددوی اسددحام _و وسددرحران  _داجذددد  وی اسددحام
داجذددد.  را فرزجددد وذخخددج بددرای قربدداجی شدددن وی حضددرت اسددحام 7،عهددد عخردد صددرح  

وکتدج وذطجد  بدا »کذد، و آجهدا را  جوحسذده در اداوه، دو دحدگاه را در وران اهل سّذت جقل وی
حه فدرض شدده اسدت  که در آن اسحام _« کتاب وقّد  و  _ذبی  و وحل این روحداد سور

                                                      
6.  Reuven Firestone, Merit, Mimesis, and Martyrdom: Aspects of Shicite Meta- historical Exegesis on 

Abraham's Sacrifice in Light of Jewish, Christian, and Sunni Muslim Tradition, Journal of the 

American Academy of Religion, vol 66, No 1, 1998, pp 93- 116.   
فر  .7    .3 آحه ،33باب  پیداحش، سد
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به عذوان قرباجی فرض شده و این داسخان در حووده  که در آن اسهاعرل _« وکتج اعراب»
کتاب وقد »جاود؛ لکن  وی _وّکه روی داده است  کده « وکتج وذطج  با  را با توجده بده ایدن 

کثرددر رواحددات جقددل شددده از صددحابه در ایددن بدداب را در زوددره کددرده  ابددن  اسددراخرلرات وحسددوب 
داجدد و رواحخدی در ایدن بداب ذکدر  جفع از شاحسدخگی، وذخفدی وی است، به دلرل عدم وجود ذی 

 جهاحد. جهی
بذا بر بیان فایرسخون، آجچه بیشخرین اههرت را در این وقاله دارد، دحدگاه وخفداوت شدرعه 

ذددای برتددری جسددج و ، ابخدددا بددر وج«های شددرعی جهوجدده»در ایددن وسدد له اسددت. وی تحددت عذددوان 
، قایددل بده وجددود اخددخالف در روش  جد اد، بدده وعرفدی شددرعه پرداخخده اسددت و در ایددن ضدهن، اوال 

، هدددف از قرددام اوددام حسددرن کددرده  اخهدده شددده اسددت و ثاجرددا  را ادعددای حدد  خالفددت وعرفددی 
کده  کذدد و از آجهدا چذدرن جخرجده وی است، و سحس دو جهوجده از رواحدات شدرعی را ذکدر وی گردرد 

کدده قرابددت تددارحخی بیشددخری بددا  _کددرد وجددود دارد: روحکددرد شددرعه جخسددخرن  رعه دو رویدر شدد
کدرد شدرعه وخد خر،  داجدد، لکدن روی وی ذبدی  را اسدحام _و صحابه دارد  عصر پیاوجر

را جداحگزین آن در اسدالم  تفسدرر و داسدخان شدهادت اودام حسدرن ذبی  را به اسدهاعرل
 خواجده است.

کده ارت وی ادعا وی بدا حدم اسدالوی وخدخص شدرعه اسدت و بده بیدان  جداط اسدحامکذد 
پددردازد؛ از جهلدده: تدددارل جدد اد ووحدددی بددرای ورکددز دحذددی وکدده،  هددایی در ایددن زورذدده وی اجگرزه

در حووه وکده بدا وراسدن حدم، تقرده بده دلردل  ارتجاط وذطقی قرباجی شدن حضرت اسحام
که  به ت گرری حد  جذدجش  شددحد شدکلشکذجه و آزار و اذحت شرعه به وسرله اهل سّذت، 

 غررعرب.
 چذرن، به عذوان رواحت دوم شرعه، رواحخی در باب فضدرلت جدزع بدر سردالشدهدا  هن

جاودد،  وی جهاحد و آن را رواحت وشهور شدرعه از ذبدی  بدودن حضدرت اسدهاعرل را وطرح وی
بددا  بددرای شددهادت اوددام حسددرن بخش اجدددوه حضددرت ابددراهرن کدده در آن واهرددت رهددایی

بخش ذب  عظدرن وطابقدت دارد. فایرسدخون ایدن رواحدت را ابدداع ابدن بابوحده در  رهایی واهرت
کهردت رواحدت قربداجی شددن  کذد و ودعی وی قرن دهن ورالدی وعرفی وی کده جفدوذ و حا شود 

کده رواحدت و فراووش شدن رواحت حضرت اسحام حضرت اسهاعرل ، باور جادرسدخی 
سدداخت، از بددین بددرد، و لددذا  سددّذی وددرتج  ویرا بددا شددکذجه شددرعه از سددوی خلفددای  اسدحام

کرد. کردن خأل احجاد شده، رشد   این تفسرر ابداعی برای پر 
کددده یهودحدددان بددده دلردددل ورثددده اسدددحام بدددودن و  سدددراججام، جوحسدددذده، بدددا توجددده بددده ایدددن 
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جفدع از شاحسدخگی ووجدود در  وسرحران بده دلردل ورثده روحداجی آن حضدرت بدودن، خدود را ذی 
هسددخذد، وددذهج تشددرع را بدده  شددرعران جرددز ورثدده روحدداجی سددرد الشددهدا  داجذددد، و  ذبدی  وی

که از جظر وی توحرد جاب از سدوی اهدل  وسرحرت و تسّذن را به یهودحت، تشجره وی کذد، چرا 
گرفدددت و جردددز شدددرعه وعخقدددد بددده  سدددّذت بذران گدددذاری شدددد و اداوددده آن توسددد  شدددرعه صدددورت 

کدده ایددن  و اسددخرفای حددّ  خددوحش توسدد  آن بازگشددت حضددرت وهدددی حضددرت اسددت، 
که بین وسرحرت و یهودحت وجود دارد. ههاجذد رابطه  ای است 

گی4  های مقاله . ویژ
 های بارزی دارد، از جهله: این وقاله وی گی

کتدج وقدد   _ اشاره جوحسذده به تواف  ادحان در زورذه علت اصلی طرح این داسدخان در 
که  _ این قهرواجان، رضاحت وذحصدر بده  علت شاحسخگی قابل تقدیر »که عجارت است از این 

کاوددل و دقردد  فروددان الهددی بددوده اسددت و اخددخالف آجددان در جزخرددات و  _«فددرد آجددان در اجددرای 
 حواشی داسخان.

کتدددج وقدددد  پیشدددرن، بدددر خدددالف بیشدددخراغلج  _ جفدددی اتخددداذ وطالدددج قدددرآن وجردددد از 
که بیان قرآن  اوا جهی»... خاورشذاسان، با تعجرر:  گفت  وسخقرها  به شکتدجق توان به طور وطل  

 «.قجلی وابسخه است
کده جوحسدذده در آن بده تعردین هوحدت قربداجی پرداخخده، و اثجدات جهدوده  اشاره به وقالده _ ای 

است. این اور خواجذده را از قرد تالش بدرای   جاوزد قرباجی شدن بوده که حضرت اسهاعرل
بدین جظدر شدرعه در ودورد ای  که وقاحسه _کشف جظر جوحسذده رها ساخخه، وخوّجه اصل وطلج 

، بدا جگدرش یهودحدت، وسددرحرت، و احادحدث اهدل سددّذت داسدخان قربداجی حضدرت ابددراهرن
 سازد.  وی _است 

کلددی، جوحسددذده در ایددن وقالدده سددعی دارد بددا ووضددع های صددرح  و شددفاف،  گرری بدده طددور 
کده بعددا  اشدداره خواهدد شدد، در وددوار گرچده، آن چذددان  دی وخاطدج را درگردر جزخرددات جسدازد؛ ا

 هایی جرز جهوده است.  سو  اسخفاده
بوطده، جشدان از تسدل  و دقدت  وخن وقاله و در وواردی برداشت _ های جوحسذده از وخدون ور

که در وواردی برداشت کده ودخن بدر آن  جظر وی دارد؛ بدین وعذا  هایی از وخن اراخده داده اسدت 
گفخه شده   : حشی از تصدلرج بدوده، و شجه قرباجی شدن اسحام جها»داللت صرح  جدارد؛ ودال 

کدده عرسددی بددرای جاجشددرذی اسدحام و تکهرددل جقددش او بدده عذددوان قربدداجی، آوددده  وی گفددت  تدوان 
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که آجچه در «است  آوده عجارت است از:« 49-47، آحه 44عجراجران، باب »، در حالی 
کدده وعدددده گذراجرددد و آن  ها را  بدده احهددان، ابددراهرن چدددون اوخحددان شددد، اسدددحام را 

کده  حگاجه خود را قرباجی وی پذیرفخه بود، پسر  گفخده شدده بدود  کده بده او  جسدل »کرد؛ 
کدده خدددا قددادر بددر « تددو بدده اسددحام خواجددده خواهددد شددد. کدده حقددرن داجسددت  چددون 

لی از اووات جرز باز حافت براجگرزاجردن اووات است و هن د   «. چذرن، او را در و 
حافت جوحسذده اسدت، لکدن بدا  گوجه اشاره وسخقرن به در تدوان از  کهدی ت ودل ویکه فاقد هر 

 آن، به این عقرده وسرحرت رسرد.
گددراحش _ طرفاجدده و وذصددفاجه  هایی بی هددا وددذهجی، در وددواردی قضدداوت جوحسددذده بددا وجددود 

 دارد؛ از جهله: 
کسی قرباجی وذخخج است، از دوران قدحن وفسران وسدلهان را  که چه  این س ال 

کرده، اوا در عرن حال، غالجا  اسخد الل قداطعی در ایدن بداره اراخده با وشکل وواجه 
 گردحده است.

 . جقد مقاله 3
کده بدرای وقالده فایرسدخون ذکدر شدد، اجخقداداتی بذردادی جردز بدر آن وارد  با وجود وی گی هایی 

کدده در اداودده تحددت دو عذددوان  حددات اراخدده شددده»و « جقددد وجدداجی فکددری»اسددت  بررسددی « جقددد جظر
 خواهد شد.

 . جقد مجاجی فکری 4-1
 ت آباء و اجدادی. تعصبا4-1-1

کثدر اشدخجاهات جوحسدذده جردز از  که بیش از هر چرز دحگر در ایدن وقالده جهدود دارد، و ا آجچه 
حشده که خصوصا  در وران یهودحدان ر گرفخه، ح  باور غل  است،  ای عهرد  دارد، و  آن جش ت 

 آن باور برتری به سجج آبا و اجداد، و به عجارتی، ج ادپرسخی است. 
که در جظر وی: جوحسذده از ههان  کالم اشاره دارد   ابخدای 

کددده بدددرای اعخجدددار و آبدددروی  برخدددی و حدددا حخدددی بیشدددخر قسدددهت های ایدددن داسدددخان، 
که پیدرو آجهدا وحسدوب وی جسل گذاشدخه حدا جگده  هایی از آن قهرواجان  کذدار  شدوجد، 

 گررد.  گردد، وورد توجه قرار وی داشخه وی
 افزاحد: و در اداوه بدان وی
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که ... اثجات برتری  کاالیی  حاضت جرست. این شاحسخگی ههاجذد  لزووا  وسخلزم ر
شدود، و لدذا ایدن  های پیدرو جردز اجدوخخده وی شود، به طور ذاتدی در جسدل ذخرره وی

پیروان، با ارزش و اعخجاری وذحصر بده فدرد، از طرید  وحسدذات وذطجد  بدا دحذدی 
هداد واقدع دهدد، ودورد اعخ که شاحسخگی را به عهلکدرد در اولدرن ورحلده جسدجت وی

 شوجد.  وی
حاضدت را بده دججدال  و به عجارت بهخدر، شاحسدخگی آبدا و اجدداد، عهلکدرد صدحر  و بددون ر

که:  دارد. هن  چذرن، بر این عقرده است 
حدداد و درسددخکاری قدددوا، ورتجدده ای از حهاحددت الهددی را بددرای اوالدشددان  ... تقددوای ز

کدده کذددد، و لددذا حکددی از دالیددل شاحسددخگی آجهددا دعددای خردد تضددهرن وی ری اسددت 
حه  گردد.  شان وی شاول حال ذر

 گوحد:  سحس وی
سجی  کات برجسخه ج  وذشد   _برجد  ها و اعراب از آن سهن وی که یهودی _... و اشخرا

 سازد. و علت رقابت تفسرری در این داسخان را برای وا وشخص وی
 که: گذجاجد، با این عجارت را وی« ذی جفع از شاحسخگی»در جداول تذظرن شده تعجرر 

کسی از تسلرن قربداجی وذخخدج بده خواسدت و اراده الهدی بهدره بدرده، و سدزاوار  چه 
استو آحا قرباجی اسحام بود و پاداش جاشدی از شاحسدخگی، بده اوالد  شدهپاداش 

گررد، حدا شقربداجیق  اش، وسرحران( تعّل  وی او، حعذی یهودحان )حا فرزجدان وعذوی
که رضاحخش به قرباجی شددن ، فرزجددان عدربش را از اعخجدار و افخخدار اسهاعرل بود 

 کذدو وذد وی الهی بهره
جخرجدده  _کدده در اداودده خواهددد آوددد  _« عهددر بددن عجدددالعزیز»و بددر ههددرن اسددا ، از رواحددت 

که در باور اسالوی جرز  وی های آحذدده وفردد  جسجت دادن شاحسخگی به قددوا بدرای جسدل»گررد 
درن»و تعجردر « فاحده است  لقدی بده برتدری وضداعف بدرای حضدرت رسدولرا ت« حدا ابدن ذبیح 
 گوحد: جهوده، وی

که از شاحسخگی فدوم العداده  او به توفر  و رحهت الهی برگزحده وی شود، رحهخی 
وی بده خدداطر شدجه قربدداجی شدددن دو جفدر از اجدددادش، حعذدی اسددهاعرل و عجددداهلل، 

 گردد. جاشی وی
حددات خددود را بددر ایددن وجذددا پاحدده کددرده، ارا او ههدده جظر یزی  دهددد؛ لکددن ایددن عقرددده  خدده ویر
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در هددر شددکل و « عصددجرت جدداهلی»وخددالف تعلرهددات دیددن وجددرن اسددالم اسددت. اسددالم بددا 
یدر پدرچن واحددی  کدرده اسدت تدا وسدلهاجان جهدان را از هدر جد اد و قدوم و قجرلده ز زه  صورت وجدار

کذددد، جدده پددرچن قوورددت و جدد اد، و جدده پرچهددی غرددر آن کدده جوحسددذده جرددز بدددان  _ 8جهددع  آن چذددان 
زه را از قرن جهن ورالدی به بعد داجسخه است؛ در حدالی  _شاره جهوده است ا لکن وی این وجار

زه را از ههان ابخدا، با جزول آحاتی چون:  ا  »که اسالم این وجار و  ُذون  ؤخ  ود ُه   ا ال  ه  آغاز جهدود. در  9«ؤّج 
آحدد؛ بده  بده دسدت ودیاسالم، بر خالف جظدر جوحسدذده، اوخرداز و برتدری تذهدا و تذهدا از طرید  تقدوا 

که خداوجد در قرآن وجرد وی  فرواحد:  طوری 
ْریرَّ » ّنَّ أ ُاوی إأ ارَّ عَّ تَّ   أ

اوألَّ بَّ ُرْو ُشُع با  ذَّ قَّ ا ْلجَّ عَّ ی ذَّ جَّ ٍر ذَّ ُیْنثَّ رَّ ْن ذَّ ُرْو مأ ا ْلجَّ لَّ ا لَّ اُس إّنَّ ا ی ّجَّ ُكْو ها أیهَّ مَّ
حٌر  بأ حٌو لَّ لأ حُكْو إّنَّ یهَّ عَّ ًَّ یهأ أْ لَّ ْج   10«.عأ

کرد شده است؛ به عذوان جهوجه:و در رواحا  ت جرز بسرار بر آن ت 
کرم _  _کده در احدام تشدری  ایدراد جهودجدد  _جقل شده، در خطجه حجه الدوداع  از رسول ا

 فروودجد: 
ی ذ ا  مأ جَّ ی عَّ لَّ بأی عَّ رَّ عَّ   أ

ْضلَّ ، أا ا اَّ ًٌ یحأ ُرْو ذَّ ا ، أا إّنَّ أبَّ ًٌ یحأ ُكْو ذَّ ّبَّ اس! أا إّنَّ رَّ ا ی ّجَّ ها أیهَّ
عَّ  ی:  أ ْل َّ  بأییا ّتَّ

، إّاَّ دَّ ییی أْسییوَّ لَّ ییرَّ عَّ ْحمَّ ییرَّ ذَّ ا ألأ ییی أْحمَّ لَّ دَّ عَّ ْسییوَّ ییی ذ ا ألأ بأ رَّ ییی عَّ لَّ ییی عَّ مأ ّنَّ »جَّ إأ
حُكْو  ْ لَّ ًَّ یهأ یَّ ْج ُكْو عأ مَّ ْررَّ  11؛«أ

کده پددران شدها  گداه باشدرد  که پروردگار شدها حکدی اسدت. آ گاه باشرد  ای وردم، آ
کدده عدرب بدر عجدن و ع گداه باشدرد  جدن بددر عدرب و سدراه بدر سددر  و حکدی هسدخذد. آ

کده:  ههاجدا ارجهذددترین »سر  بر سراه هرچ فضرلخی جدارد، وگر به سجج تقدوی 
 «.شها جزد خدا پرهرزگارترین شها است

که وی از اوام سجاد _  فروود: رواحت شده، 
ُكْو  مَّ ْعحَّ

َّ
ّنَّ أ ، ذَّ إأ

م  مَّ ُجُكْو عَّ ْحسَّ
َّ
 أ
َّ

ّل ّزَّ ذَّ جَّ ی یهأ عَّ ُكْو إأ َّ ّبَّ حَّ
َّ
ّنَّ أ یا   إأ حمَّ ُمُكیْو اأ ْعحَّ

َّ
یم  أ مَّ ًَّ یهأ عَّ ْج عأ

ییینَّ یهأ  ُكْو مأ بَّ ْقیییرَّ
َّ
ّنَّ أ ، ذَّ إأ أ

َّّ ْشیییح   هأ ُرْو لَّ ًُّ ییی شَّ
َّ
یبأ یهأ أ ییی َّ یییْن عَّ ُرْو مأ یییا ْنیَّ

َّ
ّنَّ أ ، ذَّ إأ ییی   ْیبَّ ًَّ یهأ رَّ ْجییی عأ

ُغُكْو  ْسبَّ
َّ
ًَّ یهأ أ ْج ُرْو عأ ا ْرضَّ

َّ
ّنَّ أ ، ذَّ إأ

ُعُكْو ُلُللا  ْذسَّ
َّ
، ذَّ   أ هأ حا أ ی عأ لَّ حُكْو  عَّ ْ لَّ

َّ
ی یهأ أ لَّ ُكْو عَّ مَّ ْررَّ

َّ
ّنَّ أ   إأ

                                                      
   .303ص  ،33ج  ،جهوجه تفسرر  .8

   برادرجد. هن با و وذان حقرقت در :40آحه  حجرات، سوره  .9
حدددحن، زجدی و ودرد از را شدها ودا  ودردم، ای :43 آحده  حجدرات، سدوره  .10  بددا تدا گرداجرددحن قجرلده قجرلده و وّلدت وّلدت را شدها و  آفر

  تردحدد، بدی  شهاسدت. پرهرزگدارترین خددا جدزد شها ارجهذدترین حقرقت، در  ذرد.ک حاصل وخقابل شذاسایی دحگر  ح
گاه داجای خداوجد    است. آ

   .92ص  ،5ج  ،الهذدور الدر  .11
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؛ َّّأ  12هأ
کددردارش  بده راسددخی وحجددوب کدده  کسددی اسددت  ترین شددها در جددزد خدددای عدز و جددل 

کسدی اسدت  جرکوتر باشد، و ههاجا بزر، کدردار  تدرین شدها در پیشدگاه خددا از جظدر 
کسدی بهخد که رغجخش بدان چه جزد خدا است، بزر، که آن  ر تر باشد، و به درسخی 

کدده خشددرخش جسددجت بدده خدددا بیشددخر باشددد، و ههاجددا  از عددذاب خدددا ججددات حابددد 
کدده خلقددش جرکددوتر باشددد، و بدده راسددخی  جزدحددَ کسددی اسددت  ترین شددها بدده خدددا 

گرددرد، و  پسددذدحده کدده بددر عرددال خددود فراخخددر  کسددی اسددت  ترین شددها در جددزد خدددا 
 ترین شها در پیشگاه خدا پرهرزگارترین شها سجت به خدا است. گراوی

که: بیان وی چذرن، جصر رازی رواحخی را در باره اوام رضا هن _  کذد، به این وضهون 
ا ضَّ لّرأ ُجٌل  أ الَّ رَّ ُ،ْو ذَّ قَّ اَّ یّرَّ ی شَّ ْلی َّ : ی ّتَّ یالَّ لَّ ! اَّ بیا 

َّ
ْجی َّ أ ُف مأ ْشیرَّ

َّ
ْرضأ أ

َّ
ْجهأ یأْل ی ذَّ لَّ ا عَّ : ذَّ یهأ مَّ
ْن َّ ذَّ ی

َّ
ُر: أ ُه هلَّ الَّ  َّ لَّ ْهُطْو.، اَّ ْححَّ

َّ
ُ  یهأ أ اعَّ حیٌر طَّ ی، لَّ ی َّ یْف هیا هَّ لأ حْ یُه: ا تَّ یالَّ  َّ لَّ ! اَّ یاسأ حیُر ی ّجَّ هأ لَّ

هأ یْ هُ :  ْ  هَّ أ خَّ ا ُنسأ ُه، ذَّ یهأ مَّ اَّ  َّ ْط َّ
َّ
ی ذَّ أ ا َّ عَّ َّّأ  َّ ی هأ ْ لَّ

َّ
انَّ أ رَّ ْن  ی مَّ ّجأ ُرْو ُشیُع با  ذَّ »مأ یا ْلجَّ عَّ ذَّ جَّ

حكُ  ْ لَّ
َّ
ًَّ یهأ أ ْج ُكْو عأ مَّ ْررَّ

َّ
ّنَّ أ ُاوی إأ ارَّ عَّ تَّ   أ

اوألَّ بَّ  13؛« ْو قَّ
گفددت: بدده خدددا سددوگذد در روی زوددرن از جهددت پدددر  وددردی بدده حضددرت رضددا

کسدددی جرسدددت! فرودددود: تقدددوی آجدددان را شدددرحف سددداخت و طاعدددت  شدددرحف تر از تدددو 
گفددت: بدده خدددا سددوگذد تددو  خداوجددد احشددان را بهددره گرداجرددد.، دحگددری بدده او  وذددد 

کسدی اسدت  بهخرین وردم هسخی! به او فرودود: ای ودرد سدوگذد وخدور، از ودن بهخدر 
که باتقواتر و اطاعخش افزوجخر از ون جسجت به خداوجد وخعال باشد، بده خددا قسدن 

که:  گرداجرددحن تدا »این آحه وذسو  جشده است  و شها را وّلت وّلت و قجرله قجرلده 
کذردد. در حقرقدت، ارجهذددترین شدها جدزد  با حَ دحگر شذاسایی وخقابل حاصدل 

 «.خدا پرهرزگارترین شهاست
ههده، و بدا وجدود تسدّل  جوحسدذده بدر تعدالرن اسدالم و در دسدخر  داشدخن الاقدل  پس با ایدن

کثددرا  بددر ههددرن پاحدده بذددا  تددوان قضدداوت وذددابع اهددل سددّذت، جهی کدده ا های وی در ایددن وقالدده را 
 غرضاجه داجست! اجد، وذصفاجه و بی شده

                                                      
دُد  :73ص  ،404ج  ،األجدوار بحدار ؛102ص  ،1 ج  ،الفقرده الححضدره ون ؛52ص  ،2ج  ،الکافی  .12 ّه  دُن  ُوح  دی، ب  ر  ح  دن    ح  دد   ع  ه  ح 

 
 أ

ند  دد  ب  ّه  ند  ُوح  ی، ب  رس  ند   عد ح   ع  ند ال  ند  س  ، ب  ُجوب  ح  دن    و  لد  ع  دال  دند  هد ، ب  د   ّر  طد دن    ع  دی ع  بد
 
، أ ا  دز  ه  دن    ح  دّید  ع  لد دند  ع  ند  ب  در  ُحس  : ال  دال   ق 

ُقوُل: ان  ک    ...ح 
ا :335ص  ،3ج  ،الرضدا أخجدار عردون  .13 ذ  ث  دّد  ددا ح  ح  ُبدو ُن کد ال 

 
دّی   أ لد ُن  ع  در  ُحس  دُن  ال  ددد   ب  ه  ح 

 
دّیُ  أ قد ه  ر  ج  : ال  دال  ث   ق  دّد  یح  دُد  ذد ّه  ددُن  ُوح   ب 

ی ر  ح  ّیُ  ح  لد و  : الّص  ال  ی ق  ذد ث  ّد  ُبو ح 
 
اهللد  أ دد ج  ُد  ع  ّه  ُن  ُوح  ی ب  ند  ُووس  ر   ب  ص  ّیُ  ج  ازد : الّر  ال  ُت  ق  ع  هد بدی س 

 
ُقوُل:. أ    .  ..  ح 
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ان و وهدن تسدلرن آن بزرگدوارباشد حا اسدحام آری، چه تفاوت دارد، ذبی  اسهاعرل
 است: 

ییییی » ُجییییوی ذَّ یُه ذَّ أ ینَّ همَّ یییی أ
َّ
ییییی ذَّ یّ  بأ

ی ی ّجَّ یییی َّ ُعییییوُه ذَّ هَّ بَّ ینَّ یّ َّ یییی أ
َّ
ّل حوَّ  َّ یهأ ْبرَّ ییییخأ ییییاسأ بأ ییییی ی ّجَّ ْذ َّ

َّ
ّنَّ أ إأ

حنَّ  جأ  14«.یلُْمْؤمأ
 با میزان بشری . سنجش فعل ائمه4-1-2

که از شرعه دارد، بیان وی کوتاهی  که: جوحسذده در وعرفی   کذد 
حدد، اودا بدرادرش 559ش در سدال ... حسن تا زوان رحلدخ گز ، از غوغدا و جدزاع دوری 

گردحددد.  حدده، ودددعی حدد  خالفددت  حسددرن بعددد از وددر، دشددهن اصددلی علددی، وعاو
کرد، اوا به وسرله پسر وعاوحه، یزحد، وخوقف شد....  شرعه قراوی را آغاز 

حخ، جددوعی تذدداق  را در عهلکددرد ایددن دو بزرگددوار، و بدده طددو ر وی بددا ایددن تعددابیر وخددالف تددار
، از جظر شدرعه خالفدت اخهده خالفخدی  به تصویر وی کلی اخهه شرعه که اوال  کشد؛ در حالی 

کذدد، حخدی  کسی قادر جرست آن را از احشان بگررد حدا احشدان را از ایدن وقدام خلدع  الهی است و 
گر به ظاهر خلرفه دحگری باشد و خود را جرز  حخ بده وضدوح  15بذاود؛« اورر اله وذرن»ا ، تدار ثاجرا 

که اخهه اطهار ن ویجشا کده اودام  بده وقاودات ظداهری عالقده دهد  ای جداشدخذد؛ بده طدوری 
که عهر تشدکرل داده بدود، بده دلردل عددم قجدول سدّذت خلفدای  علی خالفت را در شورایی 

که در این باره وی کذد و بعد از عدهان جرز جز به اججار جهی قجل، رد وی  فرواحد: پذیرد؛ چذان 
کده د گدر حضدور فدراوان بیعدت سوگذد بده خددایی  حدد، ا اجده را شدکافت و جدان را آفر

گدر خداوجدد از علهددا   کذذددگان ججدود، و حداران حجدت را بدر ودن تهدام جهدی کردجدد، و ا
گرسدذگی وظلوودان،  کده برابدر شدکن بدارگی سدخهگران، و  عهد و پیهان جگرفخه بدود 

کوهان آن اجداخخه، رهاحش ودی خن، و سداخ  سکوت جکذذد، وهار شخر خالفت را بر 
                                                      

 و  اجدد، ردهکد پیدروی ار او هکد هسدخذد سداجیک ههدان  ابدراهرن، بده ودردم تدرینکجزدح  حقرقدت، در :52 آحه  عهران،  آل سوره  .14
   است. و وذان سرور خدا و اجد آورده احهان اوق آیین شبه هک ساجیک و  پیاوجر این شجرزق

ا :410 -439ص  ،3ج  ،الرضا اخجار عرون  .15 ذ  ث  ّد  ُن  ح  ر  ُحس  ُن   ال  رن    ب  اهد ر  ب  ند   ؤد اج      ب  ات  ی   - ت  ضد ُه  اهلُل  ر  ذ  : - ع  ال  ا ق  ذ  ث  ّد  ّیُ  ح  لد  ُن ب   ع 
رن   اهد ر  ب  ند  ؤد ، ب  ن  اشد ن    ه  یهد  ع  بد

 
رن   أ اهد ر  ب  ند  ؤد ، ب  ن  اشد ن    ه  بدی ع 

 
تد  أ ل  ّید  الّص  ود ر  ه 

: ال  ال  ّن    ق  ُوون   ؤد
 
ه   ال   ال  ا ق  لّردض  ا :لد ن   ح  ُسدولد  اب   اهللد  ر 

د   ُت  ق  ف  ر  ه   ع  ل  ل   و      عد ض  د   و      ف  ع   و   ل  ُزه  ر  ت   و      و  اد  ج  ر   و      عد
 
ّ    ل  اأ ح 

 
ف  د  أ ال  خد ی! بدال  ّذد ال   ود ق  ا ف  ّح  د » :الّردض  ُعُجودد ّز   هللد  بدال   و   ع 

ّل   ُر  ج  خد خ  ف 
 
دد  و   أ ه  ی بدالّزُ ا فد ر  ج  ُجو الّدُ ر 

 
اا   أ ج  ن   الّذ  ّرد  ود ا ش  ر  ج  عد  و   الّدُ ر  و 

ند  بدال  مد  ع  ارد ح  ه  ُجو ال  ر 
 
ز   أ و  ف  داجدند  ال  غ  ه 

اُضد و   بدال  و  دی عد بدالّخ  ا فد ر  ج   الدّدُ
ُجو ر 

 
ع     أ ف  د   الّرد ذ  ّز   اهللد  عد ّل   و   ع  ال     «.ج  ق  ُه  ف  ُووُن: ل 

 
ه   ّجدی ال  دإد

دد   ف  دُت  ق  ح 
 
أ ن   ر 

 
دزدل   أ ع 

 
دی أ سد ف  دند  ج  د د  ع  ف  ال  خد دا و   ال  ه  ل  ع  ج 

 
د أ د و      ل  احدع  ب 

ُ
 !   أ

ال   ق  ُه  ف  دا ل  ن  » :الّردض  دت  ک   ؤد هد  اج  دذد دُ   ه  ف  ال  خد د ال  دا اهلُل  و      ل  ه  ل  ع  د ج  دال    ،   ل  ُجدوُز  ف  د ح  ن      ل 
 
دع   أ ل  خ  اسدا   ت  ج  د لد س  ج  ل 

 
دُه  و    اهلُل     أ ل  ع  ج   ت 

رد  ر  غ  ن   و    ،ل  لد تد ک   ؤد ُ   اج  ف  ال  خد ت   ال  س  ر  ال    ،   ل   ل  ُجوُز  ف  ن      ل   ح 
 
ل   أ ع  ج  ی ت  ا لد س   و  ر     !«   ل   ل 



 

 

ال 
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کاسدده اول آن سددرراب وددی گدداه وددی  آخددر خالفددت را بدده  کدده دجرددای    کددردم، آن  دحدحددد 
 16تر است.  ارزش ای بی  شها جزد ون از آب بیذی بزغاله

گون و به وقخضای زوان، وظرفه الهدی خدود را  گوجا پدایی حد  و  _لکن ههواره به طرم  کده بر
کددده حضدددرت علدددی اججدددام وی _عددددالت بدددود  وقدددام وذاجدددات بدددا خددددا در  دادجدددد؛ چذدددان 

 فرواحد:  وی
که جذگ و درگرری وا برای به دست آوردن قدرت و حکوودت   خداحا تو وی داجی 

هددای حدد  و دیددن تددو را بدده جاحگدداه   خواسددخرن جشدداجه  و دجرددا و ثددروت ججددود، بلکدده وددی
گدددرداجرن، و در سدددرزورن کذدددرن، تدددا بذددددگان   خدددوحش بددداز  هدددای تدددو اصدددالح را ظددداهر 

کذذد، و قواجرن و وقررات فراووش شده تو بار ات در أ  سخهدحده ون و أوان زجدگی 
گردد.    17دحگر اجرا  

کربال، بارها در خطابه اوام حسرن که، از وکه تا  های خود اجگردزه قردام  جرز عالوه بر این 
که هذگام حرکدت از ودحذده بده سدوی وکده وی جاوه جهاحد، در وصرت را بیان وی جوحسدد و بدا  ای 

 فرواحد:  دهد، وی برادرش وحهد حذفره تحویل وی ر ساخخه بهوهر خوحش وههو
ًی   ری  ذَّ ا ُمْفسأ طأ ری  ذَّ ا بَّ شأ ْلُرْج یَّ ْو یَّ ّنأی  َّ یی  ... ذَّ یَّ ی أ ْیإلْصیم أ اأ لَّ طَّ ْجُ   أ رَّ ا لَّ مَّ ، ذَّ إّنَّ ما  الأ ذَّ ا رَّ

ی  أ ًّ هأ  _ُیّمَّ أ جَّ حهأ ذَّ ه أ لَّ ی یُه عَّ
َّ
ّل ْن هُمرَّ بأالْمَّ  _صَّ

ًُ یَّ ه ةأ ُیرأ حرَّ حرَّ بأسأ سأ
رأ ذَّ یَّ

نأ یلُْمْجكَّ ی عَّ ْنهَّ ْعُرذفأ ذَّ یَّ
ا أ ... بأی طَّ

ی ْبنأ یَّ لأ بأی عَّ
ی ذَّ یَّ أ ًّ   18جَّ

حخ اوام حسن ، بذا بر جقل تار کار پددر، سدحاه را ثالدا  ، پس از رسردن به اواوت، در اداوه 
حددده آوددداده وی صدددل   هدددا جاچدددار بددده ای خراجت کذدددد، لکدددن بددده دلردددل پددداره بدددرای جذدددگ بدددا وعاو

 19گردد. وی
حات اراخه شده 4-2  . جقد جظر
 . معرفی ذبیح از نظر شیعه و اهل سّنت4-2-1

در این بخدش از وقالده، جخسدت بده دالیدل علهدای شدرعه و اهدل سدّذت، در تعردین هوحدت 
                                                      

   )شقشقره(. 3خطجه  ،الجالغه جهم  .16
   .434خطجه  ههان،  .17
 کلهددات ووسددوعه ؛479ص  ،47ج  ،العددوالن الهوسددوی(؛ طالددج ابددی بددن وحهددد از جقددل )بدده 339ص  ،11ج  ،األجددوار بحددار  .18

   .394ص  ،7الحسرن اؤلوام
حخ  .19 حخ ؛341ص  ،3ج  ،الرعقوبی تار    . .. و. ؛306ص  ،الهدی ب عالم الوری ؤعالم ؛453و469ص  ،6ج  ،الهلول و الرسل تار
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 گررد. شود، و سحس جقد وقاله فایرسخون صورت وی پرداخخه وی ذبی  
 . ذبیح در اسالم4-2-3-3

کرحن در سوره پردازد، لکن به جدام  وی صافات، به داسخان قرباجی حضرت ابراهرن قرآن 
 ذبی  تصرح  جدارد:

ی» ٌ  إأ َّ یهأ ّنأی ذَّ  إأ
الَّ حٍو   ذَّ قَّ لأ اُه بأُغمٍ  حَّ ْرنَّ

ّشَّ بَّ حنَّ * اَّ حأ الأ نَّ ی ّصَّ ی مأ ْ   أ ّبأ هَّ ینأ * رَّ ًأ یْط ّبأی سَّ رَّ
 
َّ
ّنأی أ ی إأ الَّ ها ُبجَّ ْعی قَّ ُه ی ّسَّ عَّ غَّ مَّ لَّ ا بَّ ّمَّ لَّ ی* اَّ ی  رَّ یرَّ ی  َّ ا ذَّ اْنُحْر مَّ حُ َّ اَّ ْذمَّ

َّ
ّنأی أ

َّ
ا أ أ

جَّ ی یلْمَّ یالَّ هیا   اأ قَّ
یحنأ * ذَّ  بأ ْلجَّ یُه  أ

َّ
ّل ا ذَّ  َّ مَّ ْسیلَّ

َّ
یا أ ّمَّ لَّ ینَّ * اَّ یابرأأ

ینَّ ی ّصَّ یاءَّ یُه مأ ْن شَّ نأی إأ ًُ جأ یتَّ ُر سَّ ا ُ یْؤمَّ ْل مَّ بَّ أ یْاعَّ
َّ
أ

ْءهی ْق َّ ی ّرُ ًَّّ ی ًْ صَّ ی حُو * قَّ یهأ ْبیرَّ ْن هیا إأ
َّ
اُه أ هجَّ ادَّ یُؤی نَّ لَّ ی لَّهُیوَّ یْ بَّ ی َّ ّنَّ هَّ حنَّ * إأ یجأ سأ ی یلُْمحْ یزأ یْ

ی َّ أ َّ نَّ رَّ یا  ّنَّ ا إأ
ی َّ أ َّ  رَّ حوَّ *  یهأ ْبیرَّ یی إأ لَّ مٌ  عَّ ینَّ * سَّ رأ لأ

َّ
ی یأْل حهأ اأ لَّ ا عَّ ْرجَّ رَّ حٍو * ذَّ  َّ حأ ْبٍح عَّ اُه بأ أ هجَّ ًَّ حُن * ذَّ اَّ یلُْمبأ

جأ  ا یلُْمْؤمأ نَّ ادأ بَّ ْن عأ ُه مأ ّنَّ حنَّ * إأ جأ سأ ی یلُْمحْ زأ یْ
حنَّ نَّ حأ الأ نَّ ی ّصَّ حا مأ بأ اقَّ نَّ ْسحَّ خأ اُه بأ ْرنَّ

ّشَّ  20«حنَّ * ذَّ بَّ

وخذدداق   _کدده در ایددن خصددوص وارد شددده  _اوددا رواحددات اسددالوی، اعددن از شددرعه و سددّذی، 
گروهی حضرت اسحام گروه دحگر حضرت اسهاعرل را ذبی  وی است؛   را.  داجذد و 

ن و وورخددان جرددز بدده وضددوح بدده ایددن تذدداق  در رواحددات اسددالوی، در آرای وحدددثان، وفسددرا
کذددون، دو روی 21خددورد؛ چشددن وی کددرد وجددود  اوددا جسددجت بدده ایددن ووضددوع در شددرعه، از آغدداز تددا 

 داشخه است: 
گزحذشی، تذها جقدل وی4 گروهی هر دو دسخه رواحات را بدون هرچ  کذذدد؛ از جهلده: قهدی  . 
 24(.44بحراجی )قرن  23(،44عروسی حویزی )قرن  22(،3)قرن 

                                                      
 ای» * «  جهاحددد. راه وددرا هکدد زودا  رهسددحارم، پروردگددارم سددوی بدده وددن» گفددت: ق شابددراهرن و» :443 -99 آحدده  صددافات، سددوره  .20

 جاحگدداه بدده او بددا وقخددی و *  دادحددن. ودد ده بردبددار پسددری بدده را او پددس * «  بخددش. شاحسددخگان از ق شفرزجدددی وددرا وددن! پروردگددار
ی» دع  م، وددی سددر را تددو هکد بیددذن وددی ق شچذددرن خددواب در ودن وددن! لپسددر ای» گفددت:  رسددرد، «س   جظددرت بدده چدده بجددرن پدس  ُبددر 

 تدن دو هدر وقخدی پدس * «  حافدت. خدواهی رجاحانکش از ورا اهلل شا  ان  ن.کب و ووری را آجچه ون! پدر ای» گفت: «آحدو وی
حدا * ابدراهرن! ای هکد دادحدن جددا را وا *  ذدد،کافل خدا بدر پیشاجی به را شپسرق و گفخذدق بدرود را ههدحگر شو دردادجد  شی رؤ

 را او و *  بود. ارکآش آزواحش ههان این هک راسخی *  دهرن. وی پاداش چذرن را ارانکوکجر وا  بخشردی. حقرقت را خودق
 *  ابدراهرن. بدر درود *  گذاشدخرن. جدای بده ق  جرد شآوازه او برای آحذدگان ق شوران در و *  رهاجردحن. باز بزرگی قرباجی ازای در
 از پیدداوجری هکدد اسدحام بدده را او و *  بددود. ودا احهددان بددا بذددگان از او  حقرقددت، در *  دهددرن. ودی پدداداش چذددرن را ارانکدوکجر

  «.دادحن و ده است شاحسخگان ق شجهله
 اداوده در  جدد،ا پرداخخه رواحدات جقدل بده تذهدا  توضدر ، و شدرح بددون سّذی، و شرعه از اعن وحدثان، غالج که این به جظر  .21

حخی کتج در که ای ادله و رواحات به بیشخر  شود! وی اسخذاد  است، آوده تفسرری و تار
   .335 -331ص  ،3ج  ،القهی تفسرر  .22
   .132 -149ص  ،1ج  ،الدقلرن جور  .23
   .533 -546ص  ،1ج  ،الجرهان  .24
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گروه دحگ3 تصرح  دارجد؛ از جهله: حهرری )قدرن  ر، بر ذبی  بودن حضرت اسهاعرل. 
ابددددن شددددهر  28(،6طوسددددی )قددددرن  27(،1شددددرخ وفرددددد )قددددرن  26(،1شددددرخ صدددددوم )قددددرن  25(،3

 32(،44عالودده وجلسددی)قرن  31(،5؛ طجرسددی)قرن 30(،5ابوالفخددوح رازی)قددرن  29(،5آشددوب)قرن 
 و... 33(41عالوه طجاطجایی)قرن 

که در بین اهل   شود: کرد دحده وی سّذت سه رویدر حالی 
گزحذشدی، تذهدا جقدل وی4 گروهی هر دو دسخه رواحات را بددون هدرچ  کذذدد؛ از جهلده: ابدن  . 

و  37(2بغدادی )خازن( )قدرن  36(،7ابن أثرر )قرن  35(،5فخر رازی )قرن  34(،1ابی حاتن )قرن 
 38(.40سروطی )قرن 

گروهی حضرت اسحام3 از جهلده: سدهرقذدی )قدرن  اجدد؛ را بده عذدوان ذبدی  پذیرفخه . 
در وردان علهدای وشدهور و  42(.5ابدن جدوزی )قدرن  41(،6ثعلجدی )قدرن  40(،1طجری )قرن  39(،1

 وخ خر اهل سّذت چذرن قولی حافت جشد.
کددده بدددر ذبدددی  بدددودن حضدددرت اسدددهاعرل3 گروهدددی  گذاشدددخه .  اجد؛ از جهلددده:  صدددحه 

کثرددر )قددرن  44(،2ابددو حرددان )قددرن  43(،5زوخشددری )قددرن  ن حجددر عسددقالجی )قددرن ابدد 45(،2ابددن 
                                                      

   .329ص  ،اؤلسذاد قرب  .25
   .330ص  ،3ج  ،الفقره الححضره ون ؛67ص  ،4ج  ،الخصال  .26
   .134ص  ،الهجرد القرآن تفسرر  .27
   .642ص  ،2ج  ،الخجران  .28
   .335ص  ،4ج  ،وخخلفه و القرآن وخشابه  .29
   .344ص  ،45ج  ،الجذان روض  .30
   .707ص  ،2ج  ،الجران وجهع  .31
   .436 -431ص  ،43ج  ،األجوار بحار  .32
   .334ص  ،7ج  ،الهرزان  .33
   .3331 -3330ص  ،40ج  ،حاتن ابی ابن تفسرر  .34
   .312 -315ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر   .35
حخ فی الکاول  .36    .97ص  ،4ج  ،الخار
   .33ص  ،1ج  ،الخازن تفسرر  .37
   .323 -379ص ،6 ج  ،الهذدور الدر  .38
   .417ص  ،3ج  ،سهرقذدی تفسرر  .39
حخ ؛61ص  ،33ج  ،الجران جاوع  .40    .374 و353ص  ،4ج  ،الهلول و لالرس تار
   .419ص  ،2ج  ،الدعلجی تفسرر  .41
   .379 -377ص  ،4ج  ،الهذخظن  .42
   .62ص  ،1ج  ،الکشاف  .43
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 49(.46و زحرلی)قرن  48(،41ابن عاشور )قرن  47(،43آلوسی )قرن  46(،9
کدده رواحددات در ایددن بدداب وخذاق  گددروهد قدداحلرن بدده ذبدد   جظددر بدده ایددن  اجددد، هددر حدد  از دو 

، بدده رواحدداتی در اثجددات ادعددای خددود اسددخذاد و حددا حضددرت اسددهاعرل حضددرت اسددحام
 کذذد؛ از جهله: وی

که د _ وشدهور شدده اسدت  بده حضدرت یوسدف ر بداره جاوده حضدرت حعقدوبرواحخی 
 50که: از حعقوب بذده خدا و پیاوجر خدا، پسر اسحام ذبی  اهلل، پسر ابراهرن خلرل اهلل.

که به س ال حضرت ووسی _ که وردم وی رواحخی  گوحذد:  از خداوجد در باب علت این 
ُقددوب  » ام  و  حع  ددح  س  رن  و  ؤد اهد ددر  ب  ّبد ؤد کدده چهدداروی احشددان ، جردد«ر  ز درخواسددت حضددرت داود بددر ایددن 

خات را بیان وی که در پاسخ، خداوجد وخعال صجر این حضرات بر ابخال کذدد  باشد، اشاره دارد 
 51بر قرباجی شدن است. که از آن جهله صجر حضرت اسحام

که فروودجد:  _ رند »از پیاوجر رواحت شده  یح  بد
ُن الّذ  ب  ا اد اوجر را خطداب و جرز اعرابدی، پید 52،«أج 

رند »جهود به:  یح  بد
ن  الّذ   53«.حا اب 

یدز  _ کعج قرظی از عهر بن عجدد العز در بداره  _کده در شدام خلرفده بدوده اسدت  _وحهد ابن 
کده وسدلهان شدده و در  کذد و او جردز چدون جهی ذبی  س ال وی داجسدخه، بده دججدال فدرد یهدودی 

                                                                                                                             
   .449ص  ،9ج  ،الهحر  الجحر  .44
   .36ص  ،7ج  ،کثرر ابن تفسرر  .45
   .379 -372ص  ،43ج  ،الجاری فخ   .46
   .430ص  ،43 ج  ،الهعاجی روح  .47
   .53ص  ،33ج  ،الخذویر و الخحریر  .48
   .441ص  ،33ج  ،الهذرر الخفسرر  .49
حخ ؛493ص  ،3 ج  ،العراشددی تفسددرر  .50   ،1 ج  ،شددافکال ؛640ص  ،3ج  ،الجغددوی تفسددرر ؛351ص  ،4ج  ،الهلددول و الرسددل تددار

  ،9 ج  ،الهحدددر  الجحدددر ؛33ص  ،1ج  ،الخدددازن تفسدددرر ؛312ص  ،35 ج  ،الغردددج وفددداتر  ؛63ص  ،الددددعوات ؛67ص
  ،33ج  ،الهذرددر الخفسددرر ؛346 و359ص  ،43 ج  ،األجددوار بحددار ؛497ص  ،3 ج  ،الجرهددان ؛39ص  ،1ج  ،الهذدددور الدددر ؛430ص
   .436ص

  ،کثرددر ابددن تفسددرر ؛464ص  ،2ج  ،الدعلجددی تفسددرر ؛3333ص  ،40 ج  ،حدداتن ابددی ابددن تفسددرر ؛63ص  ،33ج  ،الجرددان جدداوع  .51
   .324ص  ،6ج  ،الهذدور الدر ؛32ص  ،7ج

 ؛642ص  ،2ج  ،الخجرددان ؛417ص  ،3ج  ،سددهرقذدی تفسددرر ؛62 -66ص  ،4 ج  ،الخصددال ؛335ص  ،3 ج  ،القهددی تفسددرر  .52
  ،الجذدددان روض ؛337ص  ،4 ج  ،وخخلفددده و القدددرآن وخشدددابه ؛317ص  ،35ج  ،الغردددج وفددداتر  ؛65ص  ،1ج  ،الکشددداف

  ،43 ج  ،األجدوار بحدار ؛549ص  ،1 ج  ،الجرهدان ؛449ص  ،9ج  ،الهحدر  الجحدر ؛707ص  ،2ج  ،الجردان وجهع ؛344ص  ،45ج
   .433 -433ص

حخ فدددی الکاودددل ؛317ص  ،35ج  ،الغردددج وفددداتر  ؛65ص  ،1ج  ،الکشددداف ؛61ص  ،33ج  ،الجردددان جددداوع  .53   ،4ج  ،الخدددار
   است. آوده جرز نوخ در آجچذاجکه ؛324ص  ،6ج  ،الهذدور الدر ؛449ص  ،9ج  ،الهحر  الجحر ؛97ص
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حه بددا وی بددوده، وی کدده عهددر بددن عجدددالع سددور پرسددد: ابددراهرن ودد وور  زیز از او ویفرسددخد. وقخددی 
کدام کردن  ح  از دو پسرش شددو او )عدالن یهدودی( پاسدخ داد: اسدهاعرل! و بده خددا  قرباجی 

یددرا  هددا ایددن را وی قسددن ای خلرفدده یهودی کردجددد، ز داجسددخذد، ولددی بدده وّلددت عددرب حسددادت 
کده بده خداطر صدج کسدی اسدت  کده اودر شدد شتدا قربداجی باشددق، و او  کسی بود  ر بدر آجچده پدرشان 

کدده قربدداجی  کردجددد و اّدعددا جهودجددد  ودد وور شددده بددود، دارای فضددرلت اسددت. پددس آن را اجکددار 
 54اسحام بوده، چون اسحام پدرشان بود.

که ذبی  اسحام بود. _ گفخذد  گفخذد و دروم   55از ابن عجا  رواحت شده: یهودحان 
که از ابو عهرو بن عال  در باره ذبی  پرسردم _ گفدت: ای أصدهعی، از أصهعی جقل شده   ،

کده  کسدی اسدت  کی در وکه بودو بلکه اسهاعرل در وکه بود، و او  کجا رفخهو اسحام  عقلت 
کرد و وحل ذب  هن در وکه است.  56خاجه را با پدرش بذا 

که در بین هر دو دسخه، از جظر سذدی رواحات صحر  و ضعرف ووجدود اسدت؛ لدذا  و ... 
گددروه، دال یددل روایددی خددوحش را بدده دالیددل قرآجددی اسددخوار قابددل احخجدداج جرسددت. لکددن ایددن دو 

کدده در ایددن بددین، قدداحلرن بددر ذبددی  بددودن حضددرت اسددهاعرل سدداخخه گددروه اجد  ، بددا رد دالیددل 
اجد. لددذا در ضددهن پددرداخخن بدده دالیددل قرآجددی قربدداجی  دحگددر، جظددر خددوحش را بدده اثجددات رسدداجده

گدروه وقابدل جردز وطدرح خواهدد شددوذخخج بدودن حضدرت اسدهاعرل . ایدن دالیدل ، دالیدل 
 اجد از: عجارت
رل  و  »وصدف جهدوده اسدت: « صدجر»را بده  . خداوجد وخعال حضرت اسدهاعرل4 عد ده  و  ؤس 

ین   رد دابد
دن  الّص   ود

ُکّل  لد 
ف  کد ا ال  حس  و  ذ  رد را، و ایدن در حقرقدت صدجر  جده حضدرت اسدحام 57،«ؤد 

توصددرف « لددنح»در ایددن جددا )سددوره صددافات( جرددز خداوجددد ذبددی  را بددا  58وی بددر ذبدد  اسددت.
رن  »کذد:  وی لد اُه بدُغالم  ح 

ج  ر  ّش  ج  خکه بشارت به حضدرت اسدحام 59،«   ف  که، چون وال  در حالی 

                                                      
حخ ؛61ص  ،33ج  ،الجردددان جدداوع  .54  ؛463ص  ،2ج  ،الدعلجدددی تفسدددرر ؛653ص  ،5ج ؛370ص  ،4ج  ،الهلددول و الرسدددل تددار

 ؛33ص  ،1ج  ،الخازن تفسرر ؛35ص  ،1ج  ،الجغوی تفسرر ؛702 -707ص  ،2ج  ،الجران وجهع ؛65ص  ،1ج  ،الکشاف
   ؛.324ص  ،6ج  ،الهذدور الدر ؛30 -39ص  ،7ج  ،ررکث ابن تفسرر ؛449ص  ،9ج  ،الهحر  الجحر

   .  ...و ؛344ص  ،45ج  ،الجذان روض ؛63ص  ،33ج  ،الجران جاوع  .55
  ،45ج  ،الجذدددددان روض ؛317ص  ،35ج  ،الغرددددج وفددددداتر  ؛65ص  ،1ج  ،الکشدددداف ؛463ص  ،2ج  ،الدعلجدددددی تفسددددرر  .56

   .  ...و ؛449ص  ،9 ج  ،الهحر  الجحر ؛702ص  ،2ج  ،الجران وجهع ؛343ص
حس و اسهاعرل و :26 آحه  اججرا ، سوره  .57    بودجد. رجاحانکش از ههه هک ق نک شحاد را فلکال ذو و ادر
   .432ص  ،43ج  ،الهعاجی روح ؛317ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر   .58
   دادحن. و ده بردبار پسری به را او پس :404 آحه  صافات، سوره  .59
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گفخذد:  رن  »دادجد،  لد  بدُغالم  ع 
ُرل  ّشد ا ُجج   60.61«ؤّج 

دابد »به صدم وعده وصف شده است:  . در قرآن حضرت اسهاعرل3 ت  کد ی ال  ُکر  فد و  اذ 
ان   ک  ُه  رل  ؤّج  عد ه  ردا  ؤس  جد  ج 

ُسدوال  دان  ر  ک  دد و   ع  و  م  ال  ادد کده پددرش را بده صدجر بدر ذبد  وعدده  62،«ص  چدرا 
کرد.  63داد و بر آن وفا 

ام  »فرواحدد:  وی . خداوجد در سوره هود، خطاب بده حضدرت ابدراهرن3 دح  إس  ا بد اه  ج  در 
ّش  ج  ف 

ُقوب   ام  حع  ح  ا د ؤس  ر  ن  و  گر ذبی  اسحام 64،«و  ود ر بده ذبحدش حدا قجدل از باشدد، باحدد اود پس ا
کده بدا توجده بده آحده، اولدی اوکان ظهور حعقوب پدذیر جرسدت،  اتفام افخاده باشد، حا بعدد آن؛ 

گرفخده، و لدذا ابدخالی  و فرزجدش حعقدوب چون بشارت والدت اسحام ههزودان صدورت 
کدده او وی بدده ذبدد  اسددحام حضددرت ابددراهرن داجسددت شددرط وقددوعش  جددایز جرسددت؛ چددرا 
کده خداوجدد ویدو 65وذخفی است. ی »فرواحدد:  وی جرز وهکن جرسدت؛ چدرا  دع  دُه الّس  ع  د   و  ل  دا ب  ّه  ل  ف 

ی ال  حا ُبذ  ی    ق  دامد أّجددی  ؤّجدی أر  ذ  ه 
دی ال  َ     فد ُحد ب  کده ابدراهرن 66،«أذ  زوداجی  کده داللدت دارد بدر ایدن 

که پسرش به حد سعی و قدرت بر فعل رسدرده بدود و ایدن بدا وقدوع داسد خان، و وور به ذب  شد 
کدده برخددی ادعددا جهوده _ بعددد از والدت حعقددوب برخددی جرددز  68وذافددات دارد. _ 67اجددد چذددان 

که خداوجد جفروود حعقدوب از فرزجددان اسدحام اسدت،  گفخه دن  »کده بدا سدرام عجدارت  69 اجد  و  ود
ام   ح  ا د ؤس  ر   را به عذوان ذبی  پذیرفت.  توان حضرت اسحام سازگار جرست. پس جهی« و 

کددده:  حکاحدددت وی عدددالی از ابدددراهرن. خداوجدددد ت1 دددال  ؤّجددددی»کذدددد  دددی   و  ق  ل  دددج  ؤد اهد دددی  ذ  ّبد    ر 
یند  دد ره  که اجدرس او در غدربخش باشدد:  70«.   س  ّبد »سحس از پروردگار درخواست فرزجدی جهود  ر 

                                                      
   دهرن. وی و ده داجا پسری به را تو وا :63 هآح  حجر، سوره  .60
   .33ص  ،7ج  ،کثرر ابن تفسرر  .61
یرا  ن،ک حاد اسهاعرل از تابک این در و :61 آحه  ورحن، سوره  .62    بود. پیاوجر ای  فرسخاده و وعده  درست او هک ز
   .432ص  ،43ج  ،الهعاجی روح ؛317ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر   .63
   دادحن. و ده حعقوب به اسحام پی از و اسحام به را وی پس :74 آحه  ،هود سوره  .64
 33ص  ،7ج  ،کثردر ابدن تفسدرر ؛707ص  ،2ج  ،الجردان وجهع ؛317ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر  ؛642ص  ،2ج  ،الخجران  .65

   .432ص  ،43ج  ،الهعاجی روح کذد(؛ وی رواحت قرظی کعج بن وحّهد از جرز 39 صفحه )در
ی» جاحگاه به او با وقخی و :403 آحه  صافات، هسور  .66 ع   هکد بیذن  وی ق شچذرن خواب در ون ون!ل پسر ای» گفت:  رسرد، «س 

م  وی سر را تو    «.ُبر 
   .642ص  ،2 ج  ،الخجران ؛66ص  ،33 ج  ،الجران جاوع ل:  ر.  .67
   دارد(. ارهاش وورد این به وقاله وخن در )جوحسذده 317ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر   .68
   .642ص  ،2 ج  ،الخجران  .69

   «.جهاحد راه ورا هک زودا  رهسحارم، پروردگارم سوی به ون» گفت: ق شابراهرن و :99 آحه  صافات، سوره  .70
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رن   حد الد ن  الّص  ی ود ج  لد که فرزجدی جداشدخه باشدد؛ چدرا  71«ه  و این تقاضا زواجی پسذدحده است 
گر  یدرا درخواسدت آجچده قدجال  حاصدل شدده،  فرزجدی داشت، طلدج حد  فرزجدد جهیکه ا کدرد؛ ز

کددالم او جرددز افداده طلددج بددیش از حدد  فرزجدد را جهی کذددد. پددس ایددن درخواسددت  وحدال اسددت، و 
کدده اسددهاعرل گرفخدده و بددر ایددن  بددوده، اجهدداع  وقدددم بددر اسددحام بددرای فرزجددد اول صددورت 

 _شدددود  بددده دججدددالش داسدددخان ذبدددی  جقدددل ویکددده  _اسدددت؛ بذدددا بدددر ایدددن، وطلدددوب ایدددن دعدددا 
 72است. اسهاعرل

یدرا  این وقدوه را دال بر ادعای خوحش وی لکن قاحلرن به ذبی  بودن اسحام داجذدد، ز
ددی   ؤّجدددی»از  وذظددور حضددرت ابددراهرن ل  ددج  ؤد اهد ددی  ذ  ّبد یند    ر  دد ددره  وهدداجرت بدده شددام اسددت، و «    س 

اُه بدُغدالم  »فرواحدد:  سدحس خددای تعدالی ویدرخواست فرزجد جرز برای زودان حدال اسدت. 
ج  در  ّش  ج  ف 

ددرن   لد کسددی جددز اسددحام ، لددذا ایددن غددالم جهی«ح  کدده در ووقددع وهدداجرت بدده  تواجددد  باشددد؛ چددرا 
ددُه »بددود و از هدداجر خجددری ججددود، و در اداودده آوددده:  شددام، سدداره ههددراه ابددراهرن ع  دد   و  ل  ددا ب  ّه  ل  ف 

ی ع  که در شام کذد این غالوی  که اقخضا وی« الّس  که به حد سعی رسرده، ههان غالوی باشد 
 73وخولد شده است. 

کدده آن حضددرت خواسددخه خدوحش را بددا لفددظ  رن  »در حدالی  حد ددالد ددن  الّص  دی ود ددج  لد ّبد ه  بیددان « ر 
گدردد، تدا  کده ایدن فرزجدد از سداره روزی  جهود. پس تذها از خدا فرزجدد خواسدت، و تعردین جفرودود 

 74از ساره باشد. بر والدت اسحامبشارت بعد از این دعا بشارت 

گوجددده4 کددده جهی . سدددرام آحدددات بددده  را بددده عذدددوان ذبدددی   تدددوان جدددز اسدددهاعرل ای اسدددت 
گر چه برخی قایل شده 75پذیرفت. که  و ا رن  »اجد  حد دالد ن  الّص  را ود جد ام  ج  ح  س  إد اُه بد ج  ر 

ّش  ، داللدت «و  ب 
که وجود حضرت اسحام حان خواهدد بدود، و ایدن به صدورت پیداوجری از صدال دارد بر این 

که او را به ججوت به خداطر تحهدل شدداحد،  بشارت را از آن جهت به دججال قصه ذب  ذکر جهود 
و لدذا بشدارت اول بده وجدود اسدت و بشدارت دوم بده ججدوت بعدد از ذبد ، لکدن 76 بشارت دهدد، 

                                                      
   «.  بخش. شاحسخگان از ق شفرزجدی ورا ون! پروردگار ای» :400 آحه  صافات، سوره  .71

   .317ص  ،35ج  ،الغرج وفاتر   .72
حخ ؛66 -61ص  ،33 ج  ،الجردددان جددداوع  .73  وفددداتر  ؛67ص  ،1 ج  ،شدددافکال ؛374 -370ص  ،4ج  ،الهلدددول و الرسدددل تدددار

   .432ص  ،43 ج  ،الهعاجی روح ؛430 -449ص  ،9 ج  ،الهحر  الجحر ؛312 -317ص  ،35 ج  ،الغرج
   .333ص  ،7 ج  ،الهرزان  .74
 ؛432ص  ،43ج  ،الهعدداجی روح ؛707ص  ،2ج  ،الجرددان وجهددع ؛343ص  ،45ج  ،الجذددان روض ؛642ص  ،2ج  ،الخجرددان  .75

   دارد(. اشاره وورد این به وقاله وخن در )جوحسذده 333ص  ،7ج  ،الهرزان
  ،الهحدر  الجحدر ؛312 -317ص  ،35 ج  ،الغردج وفداتر  ؛67ص  ،1 ج  ،شدافکال ؛66 -61ص  ،33 ج  ،الجران جاوع  .76
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که عالوه بر دالیل فوم، جظن آحات جرز داللت جددارد بدر اید کده این سخن ضعرفی است؛ چرا  ن 
که وقرد به ججوت اسدت.  بشارت تذها به ججوت اسحام باشد، بلکه بشارت به اوری است 

گر  گدر « وجود اسحام بعد از ذب »ا گرفخه شود، داللخدی بدر آن در لفدظ جرسدت و ا وجدود »تقدیر 
رن  »در تقدددیر باشددد، حعذددی « وطلدد  حد ددالد ددن  الّص  رددا  ود جد ام  ج  ددح  ُوُجددودد ؤس  اُه بد ج  ددر 

ّش  ن وطلددوب ، ایدد«و  ب 
یدرا وی وی است. پدس ابدخالی ابدراهرن کده شدرط وقدوع ایدن  بده ذبد  او جدایز جرسدت؛ ز داجدد 

 77ذب  وذخفی است.
کده در ههده وواضدع قرآجدی فرزجددی  چذرن، قاحلرن بر ذبدی  بدودن اسدحام . هن3 از ایدن 

گرفخه بشارت داده شده، اسدحام که به حضرت ابراهرن کده در ایدن  اسدت، جخرجده  اجدد 
اسددت و ذبددی  جرددز  واجذددد سددایر وددوارد، وددراد اسددحام _کدده جدداوی از فرزجددد جراوددده  _ جددا جرددز

که بشارت بر تولد او در آحه  رن  »فرزجدی است  لد اُه بدُغالم  ح 
ج  ر  ّش  ج   78آوده است.« ف 

گفخده شدد  _ولی این سخن، قرا  بدون دلرل است، بلکده  کده  دلردل بدر خالفدش  _چذدان 
که سرام  کده بشدارت دوم غردر از بشدارت اول اسدت؛ جرز هست. و آن، این  داللت دارد بر این 

یدددرا در ایدددن آحدددات، بعدددد از ذکدددر بشدددارت بددده غدددالم حلدددرن و وسددد له ذبددد ، بشدددارت بددده والدت  ز
گذشت  _ اسحام که  بشارت بده فرزجدد  شود، لذا پیش از اسحام بیان وی _ههان طور 

کسی جز اسهاعرل که آن   79جرست. دحگری به او داده شده است، 
کده حضدرت اسدحام را  لذا با وجود سکوت قرآن از بیان جدام قربداجی، و رواحدات فراواجدی 

کده قربداجی  به عذوان ذبی  وعرفی وی جهاحد، آحات قرآن وجرد، در وجهوع، داللت دارد بر ایدن 
 بوده است. وذخخج، حضرت اسهاعرل

 . انتساب نادرست اقوال4-2-3-2
حخ از طجدری در  ذبدی  بدودن حضدرت اسدهاعرلفایرسخون در بیان دالیل قداحلرن بده  تدار

 کذد:  جقل وی 80الرسل و الهلول
در جای دحگری از قرآن خداوجدد فرزجدداجی را بده اسدحام وعدده داده اسدت، و لدذا 

 تواجد قرباجی وذخخج باشد.  اسحام جهی
                                                                                                                             

    .432ص  ،43 ج  ،یالهعاج روح ؛430 -449ص  ،9 ج
   .432ص  ،43ج  ،الهعاجی روح  .77
   .61ص  ،33 ج  ،الجران جاوع  .78
   .331ص  ،7 ج  ،الهرزان  .79
حخ» کتاب ههان  کتاب، این  .80 حخ» به وشهور «الهلول و األون تار    است.  ،«طجری تار
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( اهدل سدّذت 1که از وشهورترین وفسران و وورخان وخقدم )قدرن  _و به این طری  طجری را 
که وی پیش از بیان ایدن وطلدج،  در زوره ووافقان این قول وعرفی وی _ست ا جهاحد؛ در حالی 

که صدحت رواحدات ذبدی  بدودن حضدرت اسدحام کتاب، تصرح  دارد بر این  از  در ههرن 
 تر است: دحگر رواحات واض 

ران ایطما صححح  و نعًُه إ یی یحیره، یحیر  ذ قً روی عن رس ل یه رم ی لو حن،  و 
« هیو إسیحاق»أنیه قیال:  ی ً حل مین ی لیرهن علیی صیح  ی رذیهی  ی تیی روهی  عجیه أن

 أذضح ذ أبین مجه علی صح  یأللری؛ 
گددر حکددی از آن دو صددحر  بددود، بدده  کدده ا از رسددول خدددا هددر دو قددول رواحددت شددده، 

کدده در آن حضددرت  دحگددری رجددوع جهی کدده صددحت رواحخددی  کددردحن. تذهددا دلرلددی 
کذدد، دلرلدی از  ر و آشدکارتر از رواحدت دحگدر ویت واضد « اسحام اسدت»فروودجد: 

 81قرآن است.
کتابش  و هن  82تفسرر جاوع الجران.چذرن است در دحگر 

کددالم را چذددان پددیش بددرده  الجخدده جوحسددذده جدده تذهددا بدده ایددن ووضددوع اشدداره جدددارد، بلکدده روجددد 
گدویی اهدل سدّذت وطلقدا  طرفدداران جداوزد بدودن حضدرت اسدهاعرل که  بدرای قربداجی  است 
گرچه ضهن پرداخخن به جظرحات اهدل سدّذت، تحدت عذدوان  وکتدج وذطجد  »شدن هسخذد؛ ا

کتاب وقد  کسدی  حداد وی ، از قاحلرن به ذبی  بدودن حضدرت اسدحام«بر  کذدد، اودا جده از 
جهاحد، بلکه رواحات وذقول از صحابه در ایدن بداب را در زودره  برد و جه رواحخی را طرح وی جام وی

کرد جفدع از شاحسدخگی، ایدن وکتدج را   ه است و به دلرل عدم وجود ذیاسراخرلرات وحسوب 
داجددددد، و تذهددددا پددددس از بیددددان رواحددددت شددددرعه از قربدددداجی وذخخددددج بددددودن حضددددرت  وذخفددددی وی

یرجدددوحس آورده اسدددت: اسدددحام تدددوالی ظهدددور پیرودددرد حدددا شدددرطان بدددر ابدددراهرن و ودددادر »، در ز
کهدی اخدخالف در رواحدات اهدل سدّذت هدن جقدل وی )طجدری...؛ ثعلجدی...؛ ابدن شدود  پسرش، بدا 

کثرر...( که ووضع احشان را وشخص جهاحد.«اثرر...؛ ابن  و در خاتهده، بدا جادحدده  83 ؛ بدون این 
کتداب وقدد »گرفخن تهام ایدن ودوارد، جددول پاحداجی را بدا حدذف  ترتردج « وکتدج وذطجد  بدر 

 داده است. 
                                                      

حخ  .81    .353ص  ،4ج  ،الهلول و الرسل تار
   .19ص  ،33ج  ،الجران جاوع  .82
 را وخاطج و  جهوده، ذکر وقاله، وخن در ،اسهاعرل حضرت بودن ذبی  رواحات وذابع جز  را ثعلجی این از پیش وی  .83

   .است ووافقرن از که دهد وی سوم باور بدین
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حددده ذبدددی  بددد کددده در بدددین اهدددل سدددّذت جردددز افدددرادی ووافددد  بدددا جظر ودن حضدددرت در حدددالی 
گاه، حخی قول خوحش را عالوه بر رواحدات وخعددد، بده اسحام که  ، عالوه بر طجری، هسخذد 

 84(،1تدوان بده: سدهرقذدی )قدرن  سازجد. از جهله ووافقرن ایدن جظرحده وی دالحلی جرز وسخذد وی
که ههگی وخقدم 86(5ابن جوزی )قرن  85(،6ثعلجی )قرن   اجد.  اشاره جهود 

گددر قددرار بددر بیددا کاوددل سددرر تددارحخی جحددوه طددرح ایددن ودداجرا اسددت، اجصدداف حکددن آری، ا ن 
گذاشدخه جشدود، و هن وی که فرقی وران شرعه و سدّذی  کده رواحدات ووجدود در وذدابع  کذد  چذدان 

گرچدده قابددل قجددول واقددع جشددده باشددذد، وطددرح وی جهاحددد، رواحددات اهددل  شددرعی را در ایددن بدداره، ا
کرد؛ جده بده صدورت  در وخن وقاله ذکر وی _اجد  که بدان اسخذاد و اسخدالل جهوده _سّذت را جرز 

گذرا و با جشاجی اشاره کهخری برخوردار است.  ای  که به وراتج از اههرت  یرجوحس،   هایی در ز
گدر  گذشدخه تدا حدال، ا کده، در وذدابع تفسدرری و حددحدی و تدارحخی شدرعه، از  گذشخه از این 

گداهی وخاطدج از ذکر شده، تذها بد رواحخی وجذی بر ذبی  بودن حضرت اسحام ه وذظدور آ
گدزحذش حضدرت اسدحام یرا در غرر این صورت حا باحد بدر  تصدرح   اقوال وخخلف است؛ ز

کده هدر دو قدول را  کردجد و حدا باحدد تذهدا بده حد  دسدخه از اقدوال اشداره وی وی داشدخذد؛ در حدالی 
گوجه ترجرحی آورده که در وران وخقدورن اهل سّذت بسراری ب بدون هرچ  ر ایدن اجد؛ حال آن 

 اجد.  قول
گر وراد جوحسذده رواحات رسرده از اهل بیت که وذدابع سدّذی جردز از رواحدات  اوا ا باشد، 

کده  صحابه و تابعرن دال بر قرباجی وذخخج بودن حضرت اسحام وهلو است، بده طدوری 
کسدی بدوده، هدر دو قدول را  تفسرر القهیدر  کده ذبدی  چده  که شدرعه و سدّذی در ایدن  اشاره شده 

کر که رواحات بسرار اسدت، اودا چده بسدا وجعدول، حدا  87اجد. دهجقل  ل جرست؛ چرا  لکن این وال
که پس از بررسی گزحذشی است  ل   گررد. های الزم صورت وی ووضوع و حا...، وال

 . بیان نااستوار سیر نظرات4-2-3-1
کدده: از ابخدددای قددرن دهددن بدده بعددد، بیشددخر وسددلهاجان قربدداجی  جوحسددذده ادعددا جهددوده اسددت 

گرفخه وذخخج اجدد؛ حعذدی تقریجدا  از اوایدل قدرن  را اسهاعرل، و وحل این روحداد را وکه، در جظدر 
 چهارم هجری.

                                                      
   .417ص  ،3ج  ،سهرقذدی تفسرر  .84
   .419ص  ،2ج  ،الدعلجی تفسرر  .85
   .379 -377ص  ،4ج  ،الهذخظن  .86
   .335ص  ،3ج  ،القهی فسررت  .87
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کتددج احشددان  حخ جرددز در  کدده اخددخالف بددین علهددای اهددل سددّذت، بعددد از ایددن تددار آن  _بددا ایددن 
گذشددت  کدده  کدده جظددر غالددج را تعرددین  بدده وضددوح دحددده وی _چذددان  شددود و ایددن علهددا هسددخذد 

کدده جهاحذددد. ال وی حخ اخخالفددی حافددت جشددد و چذددان  جخدده در وذددابع شددرعی قجددل و بعددد از ایددن تددار
گذشت، ووضع احشدان در ایدن بداره حدا سدکوت اسدت، حعذدی هدر دو دسدخه رواحدات را تذهدا جقدل 

کده حکدی را بدر دحگدری تدرجر  دهذدد و حدا پدذیرش حضدرت اسدهاعرل وی  کذذد، بدون ایدن 
 است. 

کهال بی اجصافی، پس از بیان رواحت شرعه دال بر ذبی  بدودن  با این وجود، جوحسذده، در 
 آورده:  حضرت اسهاعرل

... وذش  اولره آن در قرن دهن و ابن بابوحه اسدت. بذدا بدر ایدن، اجخقدال جداوزد قربداجی شددن از 
گرفخده. ایدن جظرحده از طرید  شدروه ووجدود در  اسحام به اسهاعرل، بعد از ایدن رواحدت صدورت 

که رواحاتشدان را در ذیدل حد   _شود، ودال  بحراجی و وجلسی  ت ویهای وخ خر حهاح وجهوعه
کرده کده در آن اسدحام  _رواحدت شدرعه جخسدخرن را در ایدن ودورد  _اجدد  عذوان وشخص تذظدرن 

کرده _قرباجی وذخخج است و با حم وکه ورتج   کده حفدظ رواحدت  کاوال  حفظ  اجدد؛ در حدالی 
گددزحذش اسددت )گذشددخ کدده هددن در از سددوی احشددان بدده دلرددل عدددم  و هددن در  بحددار األجددواره از ایددن 

تفاسرر، به دلرل عدم بررسی دقر  رواحات تفسرری، رواحدات قابدل خدشده بسدرار اسدت(، و از 
گددروه بدده تذدداق  چذددرن  سددوی دحگددران تذهددا بدده وذظددور جقددل قددول بددوده اسددت )کدده برخددی از ایددن 

 88رواحاتی با وخن قرآن، اشاره دارجد(.
 ر ابداع روایت . اتهام به شیعه د4-2-3-4

فایرسدددخون در اداوددده، رواحدددت شدددرخ صددددوم را ابدددداعی وعرفدددی جهدددوده، و بددددون توجددده بددده 
و  رواحددات فددراوان ووجددود در وذددابع شددرعی دال بددر جدداوزد قربدداجی شدددن حضددرت اسددهاعرل

رواحددات فددراوان ووجددود در وذددابع سددّذی، در ههددان زوددان، دال بددر جدداوزد قربدداجی شدددن حضددرت 
گذشت آن چذان  _ اسحام  گوحد:  وی _که 

که وسخذدات اسالوی قرباجی شدن اسهاعرل جفوذ حافت و حکهفروا شدد،  زواجی 
کده رواحدت اسدحام را بدا  گذاشدت و بداور جادرسدخی  رواحت اسحام رو به فراووشی 

                                                      
 ؛343ص  ،45ج  ،الجذدان روض جهلده: از اجدد؛ جهوده تصدرح  اسدهاعرل حضرت بودن ذبی  بر که است گروهی وراد  .88

 بدن وحّهدد از 39 صدفحه )در 33ص  ،7ج  ،کثردر ابدن تفسرر ؛707ص  ،2ج  ،الجران وجهع ؛69 -62ص  ،1ج  ،الکشاف
  ،7ج  ،الهردزان ؛432ص  ،43ج  ،الهعداجی روح ؛430ص  ،9ج  ،الهحر  الجحر کذد(؛ وی رواحت را قرآجی دالیل قرظی کعج
   .333ص
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کرد، از بین رفدت. لدذا  شکذجه و آزار شرعه از سوی خالفت اهل سّذت ورتج  وی
کد ردن خدأل احجداد شدده، رشدد حافدت؛ تفسدرری تفسرری جدحد و ابداعی، برای پر 

کدده بدده صددورتی فجرددع و بددا جراحدداتی  _کدده قربدداجی ابراهرهددی را بددا شددهادت حسددرن 
 ساخت.  ورتج  وی _شدحد ر  داد 

 ای سست جهاحش داده است. او به این ترترج اعخقاد شرعی را بر پاحه
 مکه به شیعه ـــ. اختصاص روایت اسحاق 4-2-3-5

که: از دحگر ادعاهای   جوحسذده آن است 
خددورد...  اودا در تعدابیر شددرعه از ایدن داسددخان، اخخالفدی جالددج توجده بدده چشدن وی

کدده آودددن اسددحام  جهوجدده های قدددحهی تفسددرر روایددی شددرعه رواحدداتی را در بددر دارد 
حارت را ترسرن وی  جهاحذد.  ههراه ابراهرن و ساره به وکه برای ادای حم، حا ز

را خداص شدرعه وعرفدی جهدوده اسدت، لکدن در بررسدی وذدابع  به این ترتردج چذدرن رواحداتی
کده در اداوده بده برخدی از ایدن « وکه _اسحام »اهل سّذت، رواحاتی دال بر جظرحه  جرز حافت شدد 
 چذرن، آورده است:  وصادر اشاره خواهرن جهود. هن

کدده پیوسددخه وجذددایی صددرح  از تفسددرر روایددی قربدداجی  و تذهددا وذددابع شددرعی هسددخذد 
 جهاحذد.  ر قرآن، برای این اجخهاع اراخه ویابراهرن د

یرجوحس آن را چذرن بیان وی  کذد:  و ز
گداهی اوقدات  رواحات سّذی هن ابراهرن را با حم ورتج  وی گدر چده آجهدا  سازد، اودا ا

جهاحذدد، لکدن  آیین ابراهرهدی را در وذاسد  وخخلدف حدم بده تفصدرل تشدرح  وی
کددردن پسددرش توضددر  جهی دهذددد و تذهددا بدده صددورت جزخددی  تددالش او را در قربدداجی 

که او وراسن قرباجی را به جا آورد، ولدی جهی اشاره وی گوحذدد ایدن قربداجی چده  کذذد 
 جوع قرباجی بود.

که جه تذها قاحلرن بر ذبی  بودن حضرت اسهاعرل که قداحلرن بدر ذبدی  بدودن حال آن   ،
گاه بر رواحاتی در این زورذه اشاره دارجد. حضرت اسحام  جرز 

حددده اسدددحام از جه تفسدددرر  89،تفسدددرر ابدددن ابدددی حددداتنوکددده،  _لددده وذدددابع رواحدددات وجدددرن جظر

                                                      
   .3331 و 3334ص  ،40ج  ،حاتن ابی ابن تفسرر  .89
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حخ ودحذه دوش  90،الدعلجی  و ... است. 93الدر الهذدور 92،تفسرر الخازن 91،تار
 از جهله وصادر رواحات دال بر وقوع آن حرن وذاس  حم:

حخ الرعقوبی _  پردازدق، شدر بیان وذاس  حم به اخخالف در وورد ذبی  وی 94تار
 ق،شدر باره حضرت اسهاعرل 95تفسرر ابن ابی حاتن _
حخ الرسل و الهلول _   ق،شطجری، باره حضرت اسهاعرل 96تار
 شدر این رواحت هوحت ذبی  وشخص جشده استق، 97تفسرر الدعلجی _
کثرر _  ق،شدر باره حضرت اسهاعرل 98تفسرر ابن 
 ق شابن حجر عسقالجی، در باره حضرت اسهاعرل 99فخ  الجاری _
/ در ایددن رواحدت هوحددت ذبدی  وشددخص شدر بداره حضددرت اسدهاعرل 100الددر الهذدددور _

 جشده استق،
 و ... .

 به عنوان ذبیح با مناسک حج . انگیزه شیعه از ارتباط دادن حضرت اسحاق4-2-2
کده قربداجی وذخخدج بدودن حضدرت اسدحام را بده  در بیان اجگرزه شرعه از طدرح رواحخدی 

که عجارت سازد، فایرسخون چهار وورد را ذکر وی یوذاس  حم اسالوی ورتج  و  اجد از: کذد 
 . بررسی و نقد انگیزه اول4-2-2-3

کدده وکددان  _اجگرددزه ارتجدداط ایددن عهددل )قربدداجی( شبددا حددم اسددالویق در وکدده حددا جزدحدد  آن 
یرا ابراهرن در وران وسدرحران وشدهور اسدت بده  _وقد  جراحش و وذاس  بود  روشن است؛ ز

ددجا و...گدذار ورا بذران ن، حجدرون، بزرشد دخد کن وقدد  اججرلدی )تدوراتی( ش  و   ،101کدز دحذدی در اودا
                                                      

   .460ص  ،2ج  ،الدعلجی تفسرر  .90
حخ  .91    .305ص  ،5ج  ،دوش  ودحذه تار
   .33ص  ،1ج  ،الخازن تفسرر  .92
   .321و320ص  ،6ج  ،الهذدور الدر  .93
حخ  .94    .37ص  ،4ج  ،الرعقوبی تار
   .3334ص  ،40ج  ،حاتن ابی ابن تفسرر  .95
حخ  .96    .375 -376ص  ،4ج  ،الهلول و الرسل تار
   .466ص  ،2ج  ،الدعلجی تفسرر  .97
   .31ص  ،7ج  ،کثرر ابن تفسرر  .98
   .372ص  ،43ج  ،الجاری فخ   .99

   .323و320ص  ،6ج  ،الهذدور الدر  .100
فر101 .  .42 و 34:33 -33  ،43:3 -1  ،43:5 -9 آفرحذش: سد
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گسخره فعالرخش را توسعه دهد تا ح  ج اد باسخاجی وقد  و ووحددی را  که  لذا طجرعی است 
 تدارل بجرذد. _تر وشرل بودجد  که پیش _برای ورکز دحذی وکه 

کدده جدد اد ووحددد بددا سدداکن شدددن  و  حضددرت اسددهاعرلایددن سددخن وقجددولی جرسددت؛ چددرا 
کعجه در آججا بده دسدت حضدرت ابدراهرن  وادرش هاجر در وکه، پاحه گذاری شده بود، و بذای 

آججا را به ورکزی دحذی وجدل سداخخه بدود. لدذا جده قربداجی شددن حد  فرزجدد  102،و اسهاعرل
ددرف آوردن حضددرت اسددحام در وکدده، شدد ن و وذزلخددی بددر آن وی بدددان جددا و  افددزود، و جدده صد

جهدود؛ چده بدر فدرض صدحت رواحدت، او  قرباجی جهودن او، ج اد ووحد وقد  احجاد وی اقدام به
حددد و اهددل و عرددالی اتخدداذ  گردحددده، و در آججددا سددکذا جگز پددس از ایددن ودداجرا بدده دحددار خددود بدداز 

 103جکرد.
 . بررسی و نقد انگیزه دوم4-2-2-2

کش  ت. پدیشترین ارتجاط قرباجی باسخاجی در حووه وکده، بدا آیدین سدذخی حدم اسد وذطقی
ح  حدا بیشدخر از حد  قربداجی بده عذدوان جزخدی از اعهدال و وذاسد  حدم، در وردان عدرب قجدل از 
کاوال  شذاخخه شده بود. اودا بدا ت سدرس اسدالم، آیدین قربداجی، بده غردر از عهدل قربداجی در  اسالم 

کذار وکه(  وخوقدف شدد. قربداجی حدم  _که در رابطه با حم اسهاعرلی است  _وذی )وکاجی در 
حدداد وسددرله _سددخاجی در وکدده و حوودده آن با کددردن فواصددل زودداجی و  کدده بدده احخهددال ز ای بددرای پددر 

تر  جهت ودرتج  سداخخن قربداجی ابدراهرن بدا عربسدخان، ضدروری بدود. سد ال جالدج _وکاجی بود 
که شرعه چگوجه بین قرباجی در وکه و اسحام ارتجاط برقرار وی  کذدو این است 

گر پدیش از ظهدور اسدالم عهدل قربداجی در وراسدن حدم، جوحسذده در وقام بیان آن است  که ا
کلدی جفدی جذهدوده، بددان سدجج اسدت  در وکه و حووه آن اججام وی شده، و اسالم جردز آن را بده 

 را با عربسخان ورتج  ساخت. که بخوان قرباجی حضرت ابراهرن
گرچدده وذطقی کدده ا رهددی تددرین رابطدده قربدداجی در حوودده وکدده بددا وذاسدد  حددم ابراه در حددالی 

کدده اججددام وراسددن قربدداجی در حددم، قجددل و بعددد از اسددالم، بدده  اسددت، لکددن داللخددی جدددارد بددر ایددن 
                                                      

ذ   و  » :437 آحه  بقره، سوره  .102 ُع  ؤد ف  ر  رُن  ی  اهد در  ب  دد   ؤد اعد و  ق  دن   ال  دتد  ود ر  ج  رل و   ال  عد ده  س   هدای پاحده اسدهاعرل و ابدراهرن هکد هذگداوی و ؛« ؤد
   بردجد. وی باال را ق عجهکش خاجه

حخی واهدشد برخددی اسدا  بدر وطلدج ایدن  .103 حخی کتدج در کده: ایدن جهلدده از اسدت؛ تدار  بدده بخویدل دخخدر ردفقدا از تذهددا تدار
 حضددرت کذددار )فلسددطرن( شددام در حضددرت آن دفددن وحددل طرفددی از و  شددده، حدداد اسددحام حضددرت ههسددر عذددوان
حخ) است شده ذکر ابراهرن حخ ؛33و32ص  ،4ج  ،الرعقوبی تار  رنههچذ (؛330 -347ص  ،4ج  ،الهلول و الرسل تار

   (.307ص  ،4ج  ،الهذخظن) اجد شده وجعوث شام در اسحام حضرت که است جقل
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یدرا اودر، اودر الهدی  خاطر اثجات شجه قرباجی شدن فرزجدد آن حضدرت در عربسدخان بدوده باشدد؛ ز
که بخوان آن را با عقل و وذط  خود سذجرد. چه بسا اقددام بده ذبد  فرزجدد در  است، جه بشری، 

کردن جز  وذاس  حم وی ت ویشام صور  شد! گرفت و در عرن حال، عهل قرباجی 
 . بررسی و نقد انگیزه سوم4-2-2-1

تعرددین وحددل شقربدداجی شدددنق اسددحام در وکدده، باحددد بددا حکددی از ارکددان اعخقددادی شددرعه در 
که ههان احسا  اذحت و آزار به وسرله حکووت جاوشروع و غرر ودذهجی سدّذی  ارتجاط باشد؛ 

کدده تددا اواسدد  سددال اسددت. بددا وجددو بدده طددور رسددهی وجددود « حددزب علددی»حددا بعدددتر،  560د ایددن 
جداشدددت، شدددرعران ردد پدددای آزار و اذحدددت اهدددل سدددّذت را از ههدددان اوایدددل بحدددران اول خالفدددت و 

کددده بددده دججدددال رحلدددت وحهدددد رسدددول اهلل در  _جاجشدددرذی  دججدددال  _صدددورت پدددذیرفت  533، 
شرعران از اوایدل قدرن هشدخن حدالخی تددافعی و  اجد. به عذوان پاسخی به این آزار و اذحت، کرده

کدده بددرای «عقرددده تقردده دحذددی»حددا « تقردده»حفدداظخی، تحددت عذددوان سراسددت  گرفخذددد  ، بدده خددود 
های بازدارجدده دسدخگاه حکدووخی علرده  وحافظت و حهاحت از پیرواجشان در برابدر لشکرکشدی

 آجها، سودوذد بود..
کتج شرعه حافت وی گر چه وشابه این وطلج در  لکن دلرلی بدرای تقرده وجدود  104 ود، ش ا

کدده از ههددان آغددازد اخخالفددات، وذخخددج بددودن حضددرت  جداشددخه اسددت؛ چددون عددالوه بددر ایددن 
کدده جوحسددذده در  اسددهاعرل بددرای قربدداجی شدددن، از طریدد  شددرعه و سددّذی جقددل شددده؛ چذددان 

که از وعاوحه   _و شدرعه او اسدت  ترین دشدهن حضدرت علدی که به قول وی اصلی _رواحخی 
کرده،جق کده  _جاخواسخه بدان اشاره دارد. در قرن هشخن و به عجارتی قدرن دوم هجدری جردز  105ل 

وکدده جرددز بدده جقددل از احشددان   _  اسددت و رواحددت اسددحام وصددادف بددا دوران اواوددت صددادقرن
کده  در وران فرحقرن، قاحلرن بر ذبی  بودن حضرت اسهاعرل _است  بسرار بود؛ ههچذدان 

کعج قرظدی از عهدر بدن عجددالعزیز بددان داللدت دارد. و اینرواحت جقل شده از وحهد ب هدا  ن 
کده از سدوی خلفدای  کده بدا توجده بده ایدن  تذها دو جهوجه از رواحات اهل سدّذت در آن دوره اسدت 

کثدر تفاسدرر  کذدد. هن وقت بوده، غلجه ایدن دسدخه رواحدات را بدر سدایرین اثجدات وی چذدرن، در ا
کدده حضدد )الجخدده حدد  دسددخه از رواحددات  رت علددیاهددل سددّذت تصددرح  شددده اسددت بددر ایددن 

احشان(، ابن عهر، ابو هریره، ابو الطفرل، سعرد بن ججرر، وجاهدد، شدعجی، یوسدف بدن وهدران، 
                                                      

یرجوحس 363ص  ،4ج  ،القهی تفسرر ل:  ر.  .104    .436ص  ،43ج  ،األجوار بحار ؛جزاخری( سرد از )ز
ا رواحت وذظور  .105 ن   ح  ند  اب  ر  یح  بد

   است. شده جقل وعاوحه از که است الّذ 
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کعج قرظی، سدعرد بدن وسدرج، ابدو جعفدر بداقر بیدع حسن بصری، وحهد بن  ، ابوصدال ، ر
کلجددی و ابددو عهددرو بددن عددال  و ابددن عجددا  )الجخدده حدد  دسددخه از رواحددات و ی( ووافقددان بددن أجددس، 

ای  بدا ایدن ههده، دحگدر جدایی بدرای تقرده 106هسدخذد. جظرحه ذبی  بودن حضدرت اسدهاعرل
کددالم جوحسددذده جقدد  وی تلقددی جهددودن ایددن رواحددت جهی کدده  واجددد، و جرددز ایددن  کدده: زودداجی  گددردد 

وسخذدات اسالوی قرباجی شدن اسهاعرل جفوذ حافت و حکهفروا شد، رواحدت اسدحام، رو بده 
گذاشددت و  کدده رواحددت اسددحام را بددا شددکذجه و آزار شددرعه از سددوی فراووشددی  بدداور جادرسددخی 

 کرد، از بین رفت. خالفت اهل سّذت ورتج  وی
 . بررسی و نقد انگیزه چهارم4-2-2-4

کدده بیشددخر حدداران او را « وخخددار»گرری جذددجش  جوحسددذده بددا اسددخذاد بدده شددکل در ایددن دوره، 
کوفدده تشددکرل وی گرفخدده وجذددی بددر  گویی پیش دادجددد، و جرددز  ایراجرددان شددرعه وقددرن  هددای صددورت 

که:  گرفخه   عجن بودن حاران وذجی، ههزوان با این جرحاجات، در اوایل قرن هشخن، جخرجه 
کده در  کده حد  جذدجش ایراجدی شدرعی در حدال رشدد، بدا آجچده  این وحخهدل اسدت 
، حعذدی در طدول ایدن دوران، احجداد شدده بدود، وجذدی بدر  رواحت اسالوی اولرده، قدجال 

 بودن اسحام، بیشخر تشدحد شود تا عرب بودن اسهاعرل. غرر عرب
، جذدجش وخخددار در سدال  کدده اوال  کشدخه شدددن وخخدار و حدداراجش بدده  57در حدالی  هجددری بددا 

تواجسدخه بدین  حعذی در قرن اول هجری/ هفخن ورالدی. لذا هدرچ ارتجداطی جهی 107پاحان رسرد؛
، پیش گرفخده وجذدی بدر عجدن بدودن هدای صد گویی این دو جرحان وجود داشخه باشد؛ ثاجردا  ورت 

کده  108حاران وذجی، از زوان پیاوجر و توس  آن حضرت وطرح شده بود، جده از طرید  پارسدراجی 
کده جوحسدذده وی گروحدجدد؛ چذدان  گوحدد. از  در طی دوران قدرون وسدطی بده آیدین اسدالم شدرعی 

د   ود  ق  احاتد الّسُ أحُخن  الّر  ا ر  که از آن حضرت جقل شده: ؤذ  دا جهله این  ُتوه  ا  دان  ف  اس  دن  ُخر  ت  ود دا   ج 
ی؛ ددد ه  ه  د   اهللد ال  رف  لد دا خ  ره  إّن  فد ، غررعدرب بدودن ذبدی  بدا عدرب بدودن او تفداوتی جددارد.  109ف  ثالددا 

                                                      
 ؛317ص  ،35ج  ،الغرددج وفدداتر  ؛3333ص  ،40ج  ،حدداتن ابددی ابددن تفسددرر ؛417ص  ،3ج  ،دیسددهرقذ تفسددرر ل:  ر.  .106

  .  ...و ؛437ص  ،43ج  ،الهعاجی روح ؛39ص  ،7ج  ،کثرر ابن تفسرر ؛449ص  ،9ج  ،الهحر  الجحر
حخ  .107    .7ص  ،5ج  ،الهرزان لسان ؛66ص  ،6ج  ،اؤلسالم تار
 بددد عالم الدددوری ؤعدددالم ؛353ص  ،3ج  ،ترودددذی سدددذن ؛367ص  ،6ج /377ص  ،6ج ؛356ص  ،3ج  ،احهدددد وسدددذد  .108

   .4352 و4357 و4355ص  ،3ج  ،واجه ابن سذن ؛34ص  ،الهدی
 در هکچرا  بشخابید، آن اسخقجال به آحد  وی خراسان از هک دحدحد را سراه های پرچن چون) 377ص  ،6ج  ،احهد وسذد  .109

 .(است اهلل  خلرف وهدی جهاعت آن
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الجخه عجدن ههدواره از سدوی خلفدای عدرب ودورد تحقردر بدوده، لکدن در جدزد اخهده شدرعه عدرب و 
ل برتری تقوا  گذ _عجن حکسان بودجد و وال کده  و لدذا بدرای ایراجردان شدرعه وقدرن  _شدت چذدان 

کده از جظدر اسدالم برتدری  یرا با توجه به ایدن  کوفه عرب حا غررعرب بودن ذبی  تفاوتی جداشت؛ ز
تواجد باعث تشددحد جذدجش شدود، بداور تسدلرن حد  بدودن و قددم در راه  در تقوا است، آجچه وی

گذشدخه ا کده ایدن دو بزرگدوار، هدر دو اججرا و اوصرا جهادن است، جه افخخار آبا و اجدادی.  ز ایدن 
 وخولد شام بودجد.

کتدداب، هددر چذددد هددن  ددرف طددرح حدد  رواحددت در حدد   گفخدده شددد، صد گذشددخه از تهددام آجچدده 
وعخجر، و حخی با وجدود صدحت سدذد، دلردل بدر وقجدول بدودن و احخجداج جهدودن بددان جرسدت. 

کدده تهددام و _ ایددن رواحددت و سددایر رواحددات ذبددی  بددودن حضددرت اسددحام فسددرین آن چذددان 
حدده حضددرت اسددهاعرل عددالوه بددر ههدده دالیددل  _کذذددد  ( بیددان ویشددرعه و سددّذی )ووافقددان جظر

گدر چده از جظدر جوحسدذده بدا وجدود  110تارحخی، عقلی و جقلی، بدا ودخن قدرآن در تذداق  اسدت. و ا
که اسحام در آحده  شدود، اودا ورجعدی فدوم العداده ودجهن اسدت، اودا از جظدر  جدام بدرده وی 443این 

گاه افرادی چون شرخ وفردداحشان جه تذ ذبدی  بدودن حضدرت  111ها چذرن جرست، بلکه حخی 
 جهاحذد. را از وحکهات قرآن وعرفی وی اسهاعرل

که، ایدن رواحدت )اسدحام  وکده( در وذدابع شدرعی، بده دو سدذد و تذهدا از  _قابل توجه است 
خده رواحدت اجدد. الج طری  علی بدن ابدراهرن قهدی جقدل شدده، و دحگدران ههده از وی رواحدت جهوده

کعددج األحجددار هسددت، لکددن اشدداره وسددخقرن بدده  وشددابهی در وذددابع اهددل سددّذت، اغلددج از قددول 
 112اشاره شده است.« روی جهره»وکان این واقعه جدارد و تذها در برخی از آجها به عهل 

 . روایت شیعه در باره ذبیح بودن حضرت اسماعیل4-2-3
 . تلقی نادرست از روایات شیعه4-2-1-3

، رواحخدددی را جقدددل رواحدددت وشدددهور شدددرعه از ذبدددی  بدددودن حضدددرت اسدددهاعرل بددده عذدددوان
که در آن بده شدهادت اودام حسدرن وی اشداره شدده و از آن، فددا بدودن احشدان را جخرجده  کذد 
 گررد:  وی

                                                      
  ،7ج  ،کثرددر ابددن تفسددرر ؛707ص  ،2ج  ،الجرددان وجهددع ؛69 -62ص  ،1ج  ،الکشدداف ؛343ص  ،45ج  ،الجذددان روض  .110

 روح ؛430ص  ،9ج  ،الهحددر  الجحددر کذددد(؛ وی رواحددت را قرآجددی دالیددل قرظددی کعددج بددن وحّهددد از 39 صددفحه )در 33ص
   .333ص  ،7ج  ،الهرزان ؛432ص  ،43ج  ،الهعاجی

   .134ص  ،دالهجر القرآن تفسرر  .111
   . ...و ؛320ص  ،6ج  ،الهذدور الدر ؛3333 -3333ص  ،40ج  ،حاتن ابی ابن تفسرر جهله: از  .112



قاله
د م

نق
«

هحن
ی ابرا

قربان
ان 

داست
ه به 

شحع
ش 

نگر
سه 

مقای
 

ت
ححح

 مس
ت،

ودی
ا یه

ب
 ... 

 

 

050 

گرددرد، آن را در رواحددت بذرددادین اسددالم  ایددن رواحددت جهوجدده قربدداجی ابراهرهددی را وی
کدردن  کذد، و بدا ابدداعی بدی شرعی اعهال وی ههخدا شدهادت حسدرن را بدا قربداجی 

حدا « ذبد  عظدرن»که در قدرآن بدا عذدوان  _بخش، به جای پسر ابراهرن  قرباجی رهایی
کذدد. اجددوه ابدراهرن از رحلدت حسدرن در  برابر وی _بیان شده « قرباجی با عظهت»

حداد آن چذدان اعخجدار  آحذده، به عذوان شاحسخگی الهی تلقی وی یدرا اجددوه ز گردد؛ ز
گدر حقرقخدا  پسدرش را قربداجی ویو آ کده ا کدرد،  برویی را برای او جزد خدا احجاد جهدود 

 شد. جرز جخرجه وی
، وشهورتر از آن در جزد شرعه، رواحت  که اوال  رن»حال آن   از رسول خدا« أجا ابن الّذبیح 

 113است.
، با فرض صحت رواحت  که برای اولرن بار از شرخ صدوم، جقل شده )جوحسدذده _ 114ثاجرا 

وطلجدی دال بدر  _اجد  به این وطلج اشاره جهوده( و سایرین ههگی به جقل از او آن را ذکر جهوده
کدردن قربداجی رهدایی بخدش بده جدای پسدر حضدرت  برابری شهادت اودام حسدرن بدا قربداجی 

 ، وجود جدارد. در این رواحت آوده است: ابراهرن
ییی إبْ  لَّ یی َّ عَّ عَّ زَّ هُ  جَّ ًَّ یی ًْ اَّ یی ، قَّ یهحوَّ ییی ... هییا إْبییرَّ لَّ یی َّ عَّ عأ زَّ یَّ ََّ مأ ًأ ییی ییُه بأ تَّ حْ مَّ

ییْو ذَّ َّ  ، یی َّ إسییماعحلَّ جأ
حنأ  سَّ یْ ُل  یْلحُ ی  أ َّ قَّ ، اَّ صیاوأ أ یی یلْمَّ لَّ یویبأ عَّ جیاتأ أْهیلأ ی ّثَّ رَّ عَّ دَّ ْبُ   َّ َّ أْراَّ هأ ذَّ أْذجَّ ْتلأ ذَّ قَّ

 بأاهأ 
ةَّ إّاَّ ْ لَّ ذَّ ا ُقّوَّ حٍو ذَّ ا حَّ حأ ْبٍح عَّ اُه بأ أ هجَّ ًَّ  ذَّ اَّ

َّ
ّل ّزَّ ذَّ جَّ   115.یهأ عَّ

 فرواحذد: در توضر  این رواحت وی 116بحار األجوارعالوه وجلسی در 
ران أسفه علی ما اات مجه من مویب یلجیزا علیی یبجیه، عوضیه یه بمیا هیو أجیل ذ  ... ذ لما 

، ذ هو یلجزا علی یلحسحن رثر مویبا   ...؛ أشرف ذ أ
                                                      

 رواحدت ایدن ذکدر از بعدد دقرقدا  ( 340ص  ،4ج  ،الرضدا اخجار عرون ؛66ص  ،4ج  ،الخصال ؛335ص  ،3ج  ،قهی تفسرر  .113
  ،الجداوع جواودع ؛642ص  ،2ج  ،الخجردان ؛134ص  وفردد(، خ)شدر الهجرد القرآن تفسرر ؛)پرداخخه رواحات دسخه آن به
   . ...و ؛449ص  ،49ج  ،جهوجه ؛149ص  ،1ج  ،الدقلرن جور ؛542ص  ،1ج  ،الجرهان ؛147ص  ،3ج
ا) رواحت این سذد  .114 ذ  ث  ّد  ُد  ح  ج  دد  ع  احد و  ُن  ال  دد  ب  ّه  ند  ُوح  دُدو    ب  ّیُ  ُعج  داُبورد س  ر  داُر  الّذ  ّط  ع  دا ال  س  ر  دی ُبور  بدذ  ان   فد ج  دع  دذ     ش  ند  س  در  خ  ذ   و   اث 

رن   سد ه  ، و   خ  اخ    ثدهد ال  :  ث  ال  ا ق  ذ  ث  ّد  ّید  ح  لد ند  ع  دد  ب  ّه  ند  ُوح  ج     ب  ر  ، ُقخ  ّیُ اُبورد س  ر  ند   الّذ  لد  ع 
ض  ف  ند  ال  ، ب  ان  اذ  :  ش  ال  ُت  ق  ع  دهد دا س   الّردض 

ُقوُل  یرا  است، صحر  ( ...ح   بدن )الفضدل 307 -305ص  ،الذجاشدی رجدال اسدا : )بدر  اجدد ثقه و اوداوی ههده آن راوحان ز
 )الفضدل 312ص  ،4ج  ،الهقدال طراخدف کدرده(؛ اعخهداد او بدر کشدی -قخرجد  بن وحهد بن )علی 369ص ثقه(، -شاذان

   وحهد((. بن )عجدالواحد 471ص  ،4ج قخرج (، بن وحهد بن )علی 550ص  ،3ج شاذان(، بن
   .309ص  ،4ج  ،الرضا اخجار عرون  .115
  ،اللزدالی عدوالی جهلده: از اسدت؛ آودده جرز شرعه دحگر کتج در وطلج این وشابه ؛337 -335ص  ،11 ج  ،األجوار بحار  .116
حاض ؛149ص  ،4ج    . ...و ؛452ص  ،4ج  ،األبرار ر
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کدده ثددواب جددزع بددر پسددرش را از دسددت داده، وخ  کدده او از ایددن  سددف شددد، ... زودداجی 
کثر باشدد، و آن جدزع  که ثوابش أجّل، أشرف و أ خداوجد به او چرزی عذاحت فروود 

 بود... بر وصرجت سرد الشهدا 
کده خداوجدد وصدرجت آن حضدرت و حدزن او بدر شدهادت  لذا رواحت تذها در بیان آن اسدت 

جده را فدحه )حا بدل و عوض( وصرجت او بدر ذبد  فرزجدد خدودش قدرار داد. بدا تو اوام حسرن
کدده چگوجدده چذددرن  کدده جوحسددذده ایددن وذجددع را در اخخرددار داشددخه، جددای تعجددج اسددت  بدده ایددن 

 برداشخی را از رواحت، به عذوان جظر شرعه، اراخه جهوده استو! 
، اجدوه حضرت ابدراهرن را بده عذدوان شاحسدخگی الهدی تلقدی جهدوده اسدت، و حدال،  ثالدا 

که عجارت رواحت به وضوح وی باال رفخن ورتجه و قدرب وی شدد، عشدقی  جهاحد، آجچه سجج آن 
که در رواحت آوده است: رف اجدوه؛ چذان  گرفت، جه صد که اجدوه از آن جش ت   بود 

 : یالَّ یی. قَّ ْفسأ یْن نَّ یی مأ یّ ُ إ َّ یْل ُهیوَّ أحَّ : بَّ یالَّ ذ قَّ ْفُسی َّ ح َّ أْ  نَّ ّ ُ إ َّ ُ،وَّ أحَّ : أ اَّ حهأ ی یُه إ َّ أْذحَّ ... اَّ
 ًُ ی حی َّ أْ  ذَّ َّ یّ ُ إ َّ ُه أحَّ ًُ وَّ َّ یوأیهأ اَّ ًَّ ی أْع ًأ یی أهی لَّ هأ ُرْلمیا  عَّ ًأ ی ْبُح ذَّ َّ ی َّ : اَّ یالَّ ُه. قَّ ًُ ی یْل ذَّ َّ : بَّ یالَّ ذ قَّ ََّ

یذ تأ اعَّ ی طَّ ََّ اأ ًأ ی ََّ بأ ًأ
ْبُح ذَّ َّ ْلبأ َّ أْذ ذَّ لَّ ُع  أ  أْذجَّ

آری، قدددر و ارزش از آند عشدد  اسددت، و بددر اسددا  ایددن رواحددت آجچدده ت سددف آن حضددرت را 
 ب بود.براجگرخت عدم فرصت برای ابراز عش  به وحجو

گفخدده شددد، وی کدده  بددا توجدده بدده آجچدده  کدده وقصددود از ایددن رواحددت، پددیش از آن  حافددت  تددوان در
کدده چگوجدده حجددی  تعرددین هوحددت قربدداجی باشددد، بیددان فضددرلت حددج اخهدده اسددت و ایددن 

کدده بدده آن  زشددهذد اسددت. بذددا بددر ایددن، در اراخدده سددرر تددارحخی داسددخان در شددرعه جددایی جدددارد  ار
 اسخذاد شود.

 گیری بر اساس آمارهای نادرست . نتیجه4-2-1-2
، بیدددان جوحسدددذده بعدددد از ذکدددر رواحدددت شدددرعه در بددداره ذبدددی  بدددودن حضدددرت اسدددهاعرل

 کذد:  وی
کار رفخه تا تعجرر بحراجدی.  در تعجرر وجلسی از این رواحت، جام اسهاعرل بیشخر به 
کده در برخدی رواحدات تفسدرری اولرده، واجذدد قدرآن، از بدردن جدام  شاحد به این خداطر 

کلددی خددودداری شددده بددود، و ایددن بعدددا  بدده وسددرله شددذوجده حددا ق ربدداجی وذخخددج بدده 
 شد.  خواجذده تکهرل وی

، در بررسی کده تفداوتی در تعدداد دفعدات اسدخعهال جدام  اوال  گردحدد  های اججام شده وعلدوم 
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کدده در آجهددا ذبددی ،  کددل رواحدداتی  گددر وددراد فایرسددخون تعددداد  کدده، ا آن حضددرت وجددود جدددارد؛ چددرا 
 الجرهدانو تفسدرر  بحدار األجدواروعرفی شده، باشد، تعداد این رواحدات در  اعرلحضرت اسه

که جام آن حضرت در این رواحدت خداص آودده،  گر وذظور وی تعداد دفعاتی  حکسان است. و ا
که وشداهده وی _باشد، این جرز  کده بحراجدی آورده،  _شدود  چذان  در هدر دو برابدر اسدت. رواحخدی 

 عجارت است از:
ی كیبش ی ی ی أنز یه علحیه،  مجیی  إسماعحلأن ه بح مكان یبجه  ه  عا ی إبریهحولما أمر ی
بییًه، ذ أنیه  یو ییؤمر بی بح ی كیبش مكانیه،  إسماعحلأن هك ن قً ذبح یبجه  إبریهحو

 حرجع إ ی قلبه ما یرجع إ ی قل  ی وی یً ی ی ی هی بح زأعیزد ذ یًه بییًه، احسیتحق بی    
او . اأذحی یه عز ذ جل إ حه: هیا إبیریهحو، مین أحی  أراع درجات أهل ی ثویب علی یلمص

لللی إ ح ذ الال: ها رب، ما للل  لللا أح  إ ی مین حبحبی  محّمیً. ایأذحی یه عیز ذ 
جل إ حه: ها إبریهحو، ا،و أح  إ ح ، أذ نفس ذ الال: بل هیو أحی  إ یی مین نفسیی. قیال: 

ه رلمیا علیی أهیًی أعًیویه او ًه أح  إ حی ، أذ ذ یًَذ قیال: بیل ذ یًه. قیال: ای بح ذ یً
أذجع  للب ، أذ ذبح ذ ًَ بیًَ ای طاعتیذ قال: ها رب، بیل ذمحیه علیی أهیًی أعًیویه 
أذجع  للبی. قال: ها إبریهحو، إن طاوف   زعو أنها من یم  محّمً، سیتلتل یلحسیحن یبجیه مین 

رمیا هی بح ی كیبش، احسیتوجب ن بی    یضیبی. اجیزا إبیریهحو  بعًه رلما ذ عیًذینا، 
، ذ  وجییع قلبییه، ذ أقبییل یبكییی، اییأذحی یه عییز ذ جییل إ حییه: هییا إبییریهحو، قییً اییًه   یی   

 و ذمحته بییًَ میزعی  علیی یلحسیحن ذ قتلیه، ذ أذجبی   ی   إسماعحلجزع  علی یبج  
ْبٍح »أراییع درجییات أهییل ی ثییویب علییی یلمصییاو . ایی    قیی ل یه عییز ذ جییل:  هجاُه بأیی أ ًَّ یی ذَّ اَّ

حٍو  حأ  117«.عَّ

که عالوه و  جلسی بیان جهوده، عجارت است از:و رواحخی 
حوَّ  یهأ  إْبرَّ

َّ
ّل ّزَّ ذَّ جَّ رَّ یُه عَّ ا أمَّ هأ  _ لَّّمَّ انَّ یْبجأ كَّ حَّ مَّ حلَّ أْن هْ بَّ اعأ ْبشَّ  إْسمَّ حیهأ  _یْ كَّ لَّ یُه عَّ ی أْنزَّ َّ  أ

َّ
یّ 

حُو أْن هُك نَّ  یهأ ی إْبرَّ ّجَّ مَّ ُه _ َّ حَّ یْبجَّ بَّ ًْ ذَّ حلَّ قَّ اعأ هأ  إْسمَّ ًأ ی ْر _ بأ یْو ییْؤمَّ ُه  َّ یُه ذَّ أّنَّ انَّ كَّ یْبشأ مَّ ْبحأ یْ كَّ
_ بأی َّ

ًأ  ی ی أ ْل أ یْ وَّ ی قَّ ُع إأ َّ ا یْرجأ هأ مَّ ْلبأ ی قَّ
عَّ إ َّ حْرجأ هأ _  أ ًأ یی حیهأ بأ

لَّ هأ عَّ ًأ یّزَّ ُذْ ی ُح أعَّ ی هیْ بَّ ی أ
َّ
ّقَّ  _یّ  حأ حْسیتَّ اَّ

اوأ أ  صَّ ی یلْمَّ لَّ یبأ عَّ وَّ اتأ أْهلأ ی ّثَّ جَّ رَّ عَّ دَّ حهأ  بأ َّ أ َّ أْراَّ  إ َّ
َّ

ّل ّزَّ ذَّ جَّ ی یُه عَّ أْذحَّ ْن . اَّ حُو! مَّ یهأ : ها إْبرَّ
ی  یأْذحَّ . اَّ ًٍ ی ّمَّ ی َّ ُمحَّ حبأ بأ یْن حَّ ی مأ ّ ُ إ َّ ْللا  ُهوَّ أحَّ ْل َّ لَّ لَّ ا لَّ ! مَّ ّبأ : ها رَّ الَّ لَّ ذ اَّ ح َّ ی إأ َّ ْللأ ّ ُ لَّ أحَّ
یّ ُ  ُه أحَّ ًُ ی وَّ َّ : اَّ یالَّ یی. قَّ ْفسأ یْن نَّ ی مأ ّ ُ إ َّ ْل ُهوَّ أحَّ : بَّ الَّ ذ قَّ ْفُس َّ ح َّ أْ  نَّ ّ ُ إ َّ ُ،وَّ أحَّ : أ اَّ حهأ  یُه إ َّ
، أْذ  ی َّ ْلبأ لَّ یُع  أ یوأیهأ أْذجَّ ًَّ ی أْع ًأ یی أهی لَّ هأ ُرْلمیا  عَّ ًأ ْبُح ذَّ َّ : اَّ َّ الَّ ُه. قَّ ًُ ْل ذَّ َّ الَّ بَّ ذ قَّ ََّ ًُ ح َّ أْ  ذَّ َّ إ َّ
 : الَّ ی. قَّ ْلبأ لَّ ُع  أ یوأهأ أْذجَّ ًَّ ی أْع ًأ ی أه لَّ ُه عَّ ْمحُ ْل ذَّ ! بَّ ّبأ : ها رَّ الَّ ی! قَّ تأ اعَّ ی طَّ ََّ اأ ًأ ی ََّ بأ ًأ

ْبُح ذَّ َّ ذَّ
حُو  یهأ هأ هیا إْبییرَّ ًأ ْعیی ییْن بَّ ییُه مأ ییحنَّ یْبجَّ سَّ ْلُتُل یْلحُ ییتَّ ًٍ سَّ یی ّمَّ یی أ ُمحَّ ییْن أّمَّ ییا مأ هَّ ییْزُعُو أّنَّ یی    َّ اوأفَّ ییخّنَّ طَّ ُرْلمییا  ذَّ  ! اَّ
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یْبُش  ُح یْ كَّ ا هْ بَّ مَّ رَّ  ، ینا  ذَّ ًْ ی  _ُع طأ یخَّ ُب نَّ بأی َّ أ َّ سَّ ْوجأ یعَّ  _ذَّ هْسیتَّ ّجَّ وَّ ی َّ أ َّ ذَّ  َّ حُو  أ یهأ اَّ إْبیرَّ یزأ جَّ اَّ
یی ییلَّ یْبكأ ْلُبییُه ذَّ أْقبَّ یی َّ قَّ ییی یْبجأ لَّ یی َّ عَّ عَّ زَّ هُ  جَّ ًَّ یی ًْ اَّ یی حُو! قَّ یهأ : هییا إْبییرَّ

َّ
ییّل ییّزَّ ذَّ جَّ ی یُه عَّ ییأْذحَّ ی. اَّ

حلَّ  اعأ یاتأ أْهیلأ إْسمَّ جَّ رَّ یعَّ دَّ ی َّ أْراَّ ْبیُ   َّ ، ذَّ أْذجَّ یهأ ْتلأ حنأ ذَّ قَّ سَّ ی یْلحُ لَّ عأ َّ عَّ زَّ یَّ ََّ مأ ًأ ی ُه بأ تَّ حْ مَّ
ْو ذَّ َّ  ،

ْ ُل ی ، ذَّ ذَّ أ َّ قَّ اوأ أ صَّ ی یلْمَّ لَّ یبأ عَّ وَّ : ی ّثَّ
َّ

ّل ّزَّ ذَّ جَّ حٍو »هأ عَّ حأ ْبٍح عَّ هجاُه بأ أ ًَّ  118 «.ذَّ اَّ

کدالم، تقریجدا  حکسدان اجد و تعدداد دفعدات اسدخعهال جدام آن حضدرت جردز  که از لحدا  لفدظ 
کدده هددر دو، بددا حدد  سددذد، از شددرخ صدددوم جقددل  کدداوال  بدددیهی اسددت؛ چددرا  برابددر اسددت، و ایددن 

 کذذد. وی
، جوحسذده با لفظ   ود جام ذبی  در رواحات اولره شده است: ، وذکر وج«شاحد»ثاجرا 

کده در برخدی رواحدات تفسدرری اولرده، واجذدد قدرآن، از بدردن جدام  شاحد به این خداطر 
کلددی خددودداری شددده بددود، و ایددن بعدددا  بدده وسددرله شددذوجده حددا  قربدداجی وذخخددج بدده 

 شد.  خواجذده تکهرل وی
کدده رواحددات ووجددود در وصددادر حدددحدی خددالف آن را بدده اث یددرا  جددات ویدر حددالی  رسدداجد، ز

کتج، به جام ذبی  تصرح    119دارد.  برخی رواحات ووجود در این 
 . تشبیه شیعه به مسیحیت و اهل سّنت به یهودیت4-2-4

که:  که فایرسخون به آن اشاره جهوده، عجارت است از این   حکی از جکاتی 
یروخن  هددای ووجددود در دیددن وسددر ، وجاحددده و وجادلدده شددرعه بددا اهددل سددّذت را ز

کذددد، چددون شددرعران را بدده عذددوان ورثدده روحدداجی شهردشددان، حسددرن،  تقوحددت وی
کده وسدرحران را بده عذدوان ورثده روحداجی  وعرفی وی کذد؛ درست به ههدان شدکل 

کذددد. لددذا آجهددا بدده بدداور برتددری وعذوحشددان بددر رقجددای سددّذی  وسددر د شددهرد وطددرح وی
کده وسدرحران بده بداور ب وی رتدری وعذوحشدان بدر تواجذد آرام حابذد. درست آن چذان 

کدده یهودحددان حکتاپرسددخی و توحرددد را بذددا  یهددود آراوددش وی حافخذددد. و ههددان طددور 
بخش/ وذجدی بدودن او را جحذیرفخذدد،  کردجد، اوا پیشدوایی عرسدی و جقدش رهدایی

کاوددل توحرددد در اسددالم را احجدداد  کردجددد؛ حعذددی سددرهای  اهددل سددّذت جرددز چذددرن 
بخش/ وذجددی  علددی و جقددش رهددایی کردجددد، اوددا از پددذیرش پیشددوایی از خاجدددان

کددده در آن، دو  کددده پیدددرو او بودجدددد، خدددودداری جهودجدددد،  بدددودن حسدددرن و اواوددداجی 
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کرده است. آییندو وذهج تشرع و تسّذن را به   وسرحرت و یهودحت تشجره 
، یهودحدت و  یدرا، اوال  کدال  باطدل اسدت؛ ز که چذدرن قراسدی  گفت  در پاسخ به این ادعا باحد 

کدداو کدده شددرحعت حضددرت  ال  وخفدداوت را تشددکرل ویوسددرحرت دو آیددین  دهذددد؛ بدده ایددن وعذددا 
که شدرعه و سدّذی دو فرقده از حد   جاسخ شرحعت حضرت ووسی وسر  بوده، در حالی 
که پاحه اجد! لذا جه تذها جهی آیین گفت  گدذاری توحردد بدا یهودحدان بدوده و اداوده راه توسد   توان 

گرفخه، بلکه حخی در بذران توان شرعه و سدّذی  ی توحرد در اسالم جهیگذار وسرحران صورت 
ددرم بعددد از رحلددت پیدداوجر اسددالم یددرا احجدداد ایددن فد بدده وقددوع پیوسددت؛  را از هددن جدددا جهددود؛ ز

، اصل آیین حضرت ووسی  کرم و عرسی ثاجرا  بر پاحده توحردد اسدخوار بدوده  و رسول ا
گرفخذدد جده است، لکدن بده لحدا  پیدروان، یهودحدان و وسدرحران هدر دو از توحردد جداب  فاصدله 

کدده از جهوجدده کتدداب  فقدد  یهددود،  کدده  ز آن عقرددده بدده تجسددرن در بددین آجهددا اسددت، چذددان  های بددار
که جهاحاجذده این باورجد؛  از جهله: 120وقد  وهلو است از عجاراتی 

و ووسددی بددا هددارون و جدداداب و ابیهددو و هفخدداد جفددر از وشدداحخ اسددراخرل بدداال رفددت. و 
یددر  کجددود شددفاف و  خددای اسددراخرل را دحدجددد، و ز پاهدداحش ودددل صددذعخی از حدداقوت 

واجذد ذات آسهان در صفا. و بر سروران بذی اسراخرل دست خود را جگذارد، پدس 
 121خدا را دحدجد و خوردجد و آشاوردجد.

 و حا: 
کلهه خدا بود. کلهه جزد خدا بود و  کلهه بود و   122در ابخدا 

کالوددی اهددل سدد هن گددذرا بدده وذددابع حدددحدی و  کدده  ّذت، روشددن ویچذددرن، بددا جگدداهی  شددود 
گرفخذددد، از جهلدده قایددل بدده تجسددرن و تشددجره  وخ سددفاجه اهددل سددّذت جرددز از توحرددد جدداب فاصددله 
کدده بددرای خداوجددد وخعددال جسددن قایددل اسددت و او را شددجره بدده اجسددان وعرفددی  شدددجد؛ احددادحدی 

شود؛ بده عذدوان جهوجده در  کذد، در وذابع حدحدی وعخجرشان ههاجذد صحاح سّخه حافت وی وی
کتداب »در  صحر  وسدلن، و حا 124«کتاب الخوحرد»و  123«کتاب الخفسرر»در  حر  الجخاریص

                                                      
 عهدد ..و.؛46:40 -44 سدهوخرل اول کتداب ؛43:34 خروج سفر ؛42:4  ،47:4  ،3:33 -33 پیداحش سفر :عخر  عهد ل:  ر.  .120

   . ...و یوحذا دوم و اول رساله یوحذا؛ اججرل :جدحد
    .31:9 -44  خروج، سفر  .121
   .4:4  یوحذا، اججرل  .122
   .73و 12 -17  ،33ص  ،5ج  ،الجخاری صحر   .123
   .476ص  ،2ج  ههان،  .124
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کتداب الجذده و صدفه جعرههدا و »و  125«الذهدی عدن ضدرب الوجده»، باب «الجر و الصله و اآلداب
چذددرن، عقرددده بدده تجسددرن در برخددی  و...، هن 126«الذددار حدددخلها الججددارون و...»بدداب « أهلهددا
کالوددی اهددل سددّذت  کتاب کتدداب  وشدداهده ویهددای  احهددد بددن حذجددل  السددّذهشددود؛ ههچددون 

کتاب 390)م کرده است. جرز  که فرزجدش، عجداهلل آن را از پدرش رواحت  الخوحردد و ؤثجدات م( 
کددده فخدددر رازی از آن چذدددرن حددداد 344، از وحهدددد بدددن اسدددحام بدددن خزحهددده )مصدددفات الدددرب م( 

کتاب شرل است، جده توحردد»کذد:  وی کتاب در حقرقت  یدن اجحدراف از توحردد و ا 127«.این 
کدددرم ججدددوده اسدددت، بلکددده رواحدددات خجدددر از وجدددود چذدددرن  وخدددخص بعدددد از رحلدددت رسدددول ا
 دهد: عقاحدی در زوان حرات احشان وی

ییا  ْرنَّ رَّ مَّ ییحٍن، اَّ یلَّ ُحجَّ بَّ وَّ قأ
َّ
ییّل حیهأ ذَّ سَّ لَّ ی یُه عَّ

َّ
ییّل ُسی لأ یهأ صَّ ییعَّ رَّ یا مَّ جَّ جَّ رَّ : لَّ ییالَّ یی قَّ حثأ

َّ
ًٍ ی ّل یی یقأ یی ذَّ بأ

َّ
أ

ُل  ٍة، اَّ رَّ ًْ یی ییانَّ بأسأ رَّ ، ذَّ  ٍُ ی ْنییوَّ
َّ
یُت أ ییارأ ذَّ

ْلُكّفَّ ییا  أ مَّ رَّ  ٍُ ی ْنییوَّ
َّ
یتَّ أ هأ ذَّ یی أ ییا هَّ جَّ ییْل  َّ ، یْجعَّ ییی یهأ بأ ْلییُ : هییا نَّ

: یُه  وَّ
َّ
یّل حیهأ ذَّ سَّ لَّ ی یُه عَّ

َّ
ّل ی صَّ بأ

الَّ ی ّجَّ لَّ ْولَّهَّا، اَّ ٍة، ذَّ هْعُكُف نَّ حَّ رَّ ًْ ُ،ْو بأسأ حَّ
مَّ اُر هُجوُط نَّ سأ  یْ ُكّفَّ
یا قَّ  مَّ رَّ ی  ی َّ ُر، هَّ ْربَّ

َّ
هَّی   )أعیریف، أ یا لَّهُیْو هلأ مَّ رَّ لَّه یا  یا إأ جَّ

یْل  َّ یی: یْجعَّ ُموسَّ یوأحلَّ لأ ْسیرَّ ُجیو إأ یْ  بَّ ( 8:1:7ا َّ
ُكْو. ْبلأ ْن قَّ ینَّ مأ  أ

َّ
نَّ یّ  ُب نَّ ُسجَّ ْررَّ ُكْو  َّ ّنَّ  128إأ

که بذا بر جظدر ابدن حجدر، سدذد هدر  جقل وی 129وشابه این رواحت را تروذی با سذد دحگر کذد 
کدده عقاحددد  جدده ویدو رواحددت، صددحر  اسددت. لددذا چگو تددوان ایددن تشددجره را پددذیرفت؛ در حددالی 

تددوان اهددل سددّذت را  شددرعه بددر پاحدده توحرددد جدداب اسددخوار اسددتو! و بددا ایددن اوصدداف چگوجدده وی
 گذاران توحرد جاب جاوردو! بذران

 . جتیجه3
ن فایرسدددخون در وقالددده  یدددود حدددات ر وقاحسددده جگدددرش شدددرعه بددده داسدددخان قربددداجی »بررسدددی جظر

کده وی علدی« ، وسرحرت، و احادحث اهدل سدّذتبا یهودحت ابراهرن رغن  بیداجگر آن اسدت 
دسخرسی به وذابع جسجخا  وعخجر از شرعه و اهل سّذت، و جردز تدالش در جهداحش رعاحدت اجصداف 

                                                      
   .33ص  ،2ج  ،الصحر  جاوع  .125
   .464ص  ،2ج  ههان،  .126
   .623ص  ،37ج  ،الغرج وفاتر   .127
ا :333ص  ،35ج  ،احهد وسذد  .128 ذ  ث  ّد  ُد  ح  ج  ، ع  امد ّز     الّر 

 
اأ ج  ر  ج  ، خ  ر  ه  ع  دند   و  ، ع  دردّید ه  دن    الّزُ اند  ع  دذ  دند  سد دی ب  بد

 
ان   أ دذ  ، سد ّید حلد دن    الدّدد  ع 

بدی
 
د   أ اقد ، و  ّید دد ر 

: الّل  ال     .  ...ق 
ا :333ص  ،3ج  ،تروذی سذن  .129 ذ  ث  ّد  رُد  ح  عد ُن  س  دد  ب  ج  ند  ع  ه  ح  ، الدّر  دّیُ ُزوود خ  ه  اُن، أخجرجدا  ال  ر  دن    ُسدف  درد  ع  ه  ،الّزُ دن    ّید اند  ع  دذ  دند  سد  ب 

بدی
 
، أ ان  ذ  ن    سد بدی ع 

 
د   أ اقد . و  ّید دد ر 

   الّل 
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گون سدعی در سسدت و بدی اعخجدار جهاحاجددن عقاحدد شدرعی دارد؛ چدرا  گوجدا و عدالت، به طدرم 
 که:

حان شددرعه، را وخذدداق  و جدداه طلجاجدده جشددان ، بدده عذددوان پیشددوا. عهلکددرد اخهدده اطهددار4
 دهد. وی

. از طری  اجخساب جادرست اقوال و بیان جااسخوار سرر جظرات بین عقرده شرعه وخد خر و 3
کده از جظدر وی در بدین اهدل سدّذت  وخقدم در بداب ذبدی  اهلل اخخالفدی را بده جهداحش وی گدذارد، 

کدده ثابدت شدد  احدات وجذدی بددر ذبدی  بدودن حضددرت بدا وجددود برخدی رو _وجدود جددارد، در حدالی 
یدرا  _ اسحام حخ اسالم، چذرن باوری در بین شرعه رواج جداشخه اسدت؛ ز در تهام ادوار تار

گوجه رواحات از سوی علها صورت جگرفخده، بلکده حدا  جه تذها هرچ تصرححی دال بر صحت این 
را  عرلاجدددد و حدددا قربددداجی بدددودن حضدددرت اسدددها بددده هدددر دو جدددوع رواحدددات ووجدددود اشددداره جهوده

 اجد. برگزحده
بدرای  وکده و ابدداع رواحدت ذبدی  بدودن اسدهاعرل _. با اتهام برگزحدن رواحت اسحام 3

وکددده بددده شدددرعه و  _تشددددحد و تقوحدددت تحرکدددات شدددرعی، و جردددز اخخصددداص رواحدددت اسدددحام 
به عذدوان ذبدی  بدا وذاسد  حدم، وجذدای  تراشی برای ارتجاط دادن حضرت اسحام اجگرزه

بدی وعرفدی وی سوی شرعه را در طول ادوار وخخلف، اجگرزهگزحذش رواحات از  جهاحدد؛  هدای حز
گون از جهله دادن آوارهای جادرسدت، سدعی در قجوالجددن ایدن وطلدج در  و به روش گوجا های 

 ذهن وخاطج دارد.
لذا رد جظرحات اراخه شده در وقالده فایرسدخون از طرید  دالیدل قرآجدی و روایدی و وسدخذدات 

کدده وجددرن غددرضتددارحخی، عددالوه بددر ا ورزی جوحسددذده در جگددارش وقالدده وددذکور اسددت، و  یددن 
کذد، خدود دلرلدی اسدت روشدن بدر اسدخواری  های وی را در رسردن به وقصود خذدی وی تالش

که جاشی از تهس  به اهل بیت عصهت و طهارت  است. عقاحد شرعه، 

 کتابنامه 
 م.4390ره، سوم، ، فضل بن حسن طجرسی، تهران: ؤسالوؤعالم الوری ب عالم الهدی _
خهه األطهار _ ر أخجار األ و سسده الوفدا ،  روت:، وحهد باقر وجلسدی، بیدبحار األجوار الجاوعه لدر

 م.4103دوم، 
، جصر بن وحهد سهرقذدی، تحقر : عهر بن غراوده عهدروی، بحر العلوم )تفسرر سهرقذدی( _

 م.4145در الفکر, اول،  روت:بی
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ابدو حردان أجدلسدی، تحقرد : وحهدد جهردل  ، وحهدد بدن یوسدفالجحر الهحر  فدی الخفسدرر _
 م.4139دار الفکر،  روت:صدقی، بی

گددروه پددژوهشالجرهددان فددی تفسددرر القددرآن _ هددای اسددالوی بذردداد  ، سددرد هاشددن بحراجددی، تحقردد : 
 م.4145بعدت قن، تهران: بذراد بعدت، اول، 

حخ اؤلسالم _ کتداب دار ال روت:، شهس الدین ذهجی، تحقر : عهر عجد السالم تدوری، بیتار
 م.4143العربی، دوم، 

حخ الرسل و الهلول _  م.4327دار الخراث، دوم،  روت:، وحهد بن جریر طجری، بیتار
حخ الرعقوبی _  تا.  دار صادر، بی روت:، أحهد بن أبی حعقوب )حعقوبی(، بیتار
حخ ودحذه دوشد  _ کر(، تحقرد : علدی شدرری، بیدتار  روت:، علدی بدن حسدن شدافعی )ابدن عسدا

 م.4149دار الهعرفه، اول، 
 روت:، وحهدد بدن حسدن طوسدی، تحقرد : احهدد قصدرر عداولی، بیدالخجران فی تفسرر القدرآن _

 تا.  دار ؤحرا  الخراث العربی، بی
 تا. جا، بی ، وحهد بن طاهر بن عاشور، بیالخحریر و الخذویر _
، وحهدد وهددی فوالدوجدد، تحقرد : هرد ت علهدی دار القدرآن الکدرحن، تهدران: دار ترجهه قرآن _

 م.4146الکرحن، اول، القرآن 
، عجددالرحهن بدن وحهدد تهرهدی حذظلدی )ابدن تفسرر القرآن العظدرن )تفسدرر ابدن ابدی حداتن( _

ابی حاتن(، تحقر : اسدعد وحهدد الطردج، عربسدخان سدعودی: وکتجده جدزار وصدطفی الجداز، 
 م.4149سوم، 

کثرددر( _ کثرددر(، تحتفسددرر القددرآن العظددرن )تفسددرر ابددن  قردد : ، اسددهاعرل بددن عهددر دوشددقی )ابددن 
 م. 4149دار الکتج العلهره، اول،  روت:وحهد حسرن شهس الدین، بی

، وحهددد بددن وحهددد بددن جعهددان )شددرخ وفرددد(، تحقردد : سددرد وحهددد تفسددرر القددرآن الهجرددد _
 م.4131علی احازی، قن: ورکز اجخشارات دفخر تجلرغات اسالوی حوزه علهره قن، اول، 

:  دوشد  _، وهج  بن وصطفی زحرلدی، بیدروت  الخفسرر الهذرر فی العقردا و الشرحع  و الهذهم _
 . م4142دار الفکر الهعاصر، دوم، 

، علی بن ابراهرن قهی، تحقر : سرد طرج ووسوی جزاخری، قن: دار الکتداب، تفسرر القهی _
 ش.4357چهارم، 

 ش.4371، جاصر وکارم شررازی، تهران: دار الکتج اؤلسالوره، اول، تفسرر جهوجه _
د علددی بددن جهعدده عروسددی حددویزی، تحقردد : سددرد هاشددن رسددولی ، عجددتفسددرر جددور الدقلددرن _
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 م.4146وحالتی، قن: اجخشارات اسهاعرلران، چهارم، 
، ابددوبکر وحهددد بددن اسددحام بددن خزحهدده سددلهی الخوحرددد و ؤثجددات صددفات الددرب عددز و جددل _

حاض: وکتجه الرشدد،  جرشابوری )ابن خزحهه(، تحقر : عجدالعزیز بن ابراهرن بن الشهوان، ر
 م. 4142ششن، 

 م. 4101دار الفکر، اول،  روت:بی  ، ابن حجر عسقالجی،تهذحج الخهذحج _
 م.4143دار الهعرفه،  روت:، وحهد بن جریر طجری، بیجاوع الجران فی تفسرر القرآن _
 تا. دار الفکر، بی روت:، أبی الحسرن وسلن بن حجاج، بیالجاوع الصحر  _
گرجدی، تهدران: اجخشدارات ، فضل بن حسن طجرسی، تحقر : دکتدر ابواجواوع الجاوع _ لقاسدن 

 ش.4377داجشگاه تهران و ودیرحت حوزه علهره قن، اول، 
، وحهد بن علی بن حسدرن بدن بابوحده قهدی )شدرخ صددوم(، قدن: دفخدر اجخشدارات الخصال _

 ش.4353اسالوی جاوعه ودرسرن حوزه علهره قن، اول، 
کتابخاالدر الهذدور فی تفسرر اله ثور _ جده آحده اهلل ورعشدی ججفدی، ، جالل الددین سدروطی، قدن: 

 م.4101
، ، قطج الدین سعرد بن هج  اهلل راوجدی، قدن: اجخشدارات ودرسده اودام وهددیالدعوات _

 . م4107 اول، 
، سددرد وحهددود آلوسددی، تحقردد : علددی عجدددالجاری روح الهعدداجی فددی تفسددرر القددرآن العظددرن _

 م.4146دار الکتج العلهره، اول،  روت:عطره، بی
، حسرن بن علدی خزاعدی جرشدابوری )ابوالفخدوح لجذان فی تفسرر القرآنروض الجذان و روح ا _

رازی(، تحقردد : دکتددر وحهددد جعفددر حدداحقی و دکتددر وحهددد وهدددی جاصدد ، وشددهد: بذردداد 
 م.4102پژوهشهای اسالوی آسخان قد  رضوی، 

خهدد  األطهددار _ حدداض األبددرار فددی وذاقددج األ و سسدد   روت:جزاخددری، بیدد  ، جعهددت اهلل بددن عجددداهللر
 م.4137،  اول    حخ العربی، الخار

حددد قزوحذددی )ابددن واجدده(، تحقردد : وحهددد فدد اد عجددد الجدداقی، سددذن ابددن واجدده _ ، وحهددد بددن یز
 دار الفکر، بی تا. روت:بی
 روت:، وحهد بن عرسی تروذی، تحقر : عجدالرحهن وحهد بدن عدهدان، بیدسذن الخروذی _

 م. 4103دار الفکر، دوم، 
تحقردد : وحهددد سددعرد سددالن قحطدداجی، عربسددخان  ، عجددداهلل بددن أحهددد بددن حذجددل،السددّذه _

 م.4105)دوام(: دار ابن القرن، اول، 
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 م.4104دار الفکر،  روت:، وحهد بن اسهاعرل بخاری، بیصحر  الجخاری _
، علددی اصددغر بددن وحهددد جددابلقی بروجددردی، قددن: طراخددف الهقددال فددی وعرفدده طجقددات الرجددال _

 م.4140وکتجه آحت اهلل العظهی الهرعشی الذجفی، اول، 
، عجددداهلل بددن جددوراهلل بحراجددی اصددفهاجی، تحقردد : وکتددج اوددام العددوالن: اؤلوددام الحسددرن _

 م.4107حوزه علهره قن، قن: اجخشارات اورر، اول،  وهدی
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