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(عليهماالسالم)عيسي اسرائيليات داستان حضرت مريم و 
 

  در تفاسير فريقين با تاكيد بر بحاراالنوار
  1سيده وحيده رحيمي
  2فائزه السادات خسروي

  چكيده
بـا تاكيـد بـر     ،در تفاسـير فـريقين  (ع)اسرائيليات داسـتان حضـرت مـريم وعيسـي    "تحت عنوان  ،پژوهش حاضر

با هدف استخراج روايات اسرائيلي بحاراالنوار در نقل قصص مربوط به آنان نگارش يافتـه اسـت. هـدف     ،"بحاراالنوار
 ،عمده اين بوده كه با بررسي متن بحار در اين بخش هـا، و سـاير آثـار عالمـه مجلسـي و تطبيـق آن بـا تفاسـير فـريقين         

  روايات و راويان آن ها استخراج شود.احاديث اسرائيلي داستان آن دو بزرگوار ونحوه برخورد عالمه با اين 
عالمـه در انتخـاب روايـات معتبــر و    برخـي بزرگـان (از جملـه عالمــه طباطبـايي و عالمـه عسـكري) معتقدنــد،       

و هر غث و سميني را در بحاراالنوار كنار هم گردآورده و به صحت  تالشي نداشته ،بازشناسي آنها از احاديث ضعيف
صورت تامل ر اساس حال آن كه ب ؛نداشته است توجهي ،يندرستي نسبت آنها به معصومو سقم محتوايي و درستي يا نا

مي توان به تطابق و تطبيق آن با تفاسير ديگر  ،اين بخش هاي بحار ذيل روايات ،ات عالمهو توضيحها "بيان"در گرفته 
  .ت پي بردنداشتن پندار عمومي با واقعيت درباره چگونگي مواجهه مولف بحاراالنوار با روايا

به عبارت ديگر بايد گفت از ميان انبوه احاديث اين بخش هاي بحار، تعداد بسـيار انـدكي روايـت اسـرائيلي را     
مي توان يافت؛ در اين موارد هم عالمه يا صريحا رأي به نادرستي آن ها داده، و يا با توجه به ديگر مالك هـاي ايشـان   

ر نظر عالمه به اثبات رساند، چرا كـه اظهـار نظـر صـريح و قـاطع عالمـه در       در ساير موارد مي توان بي اعتباري آن را د
  بطالن اسرائيليات و راويان آن ها در سراسر بحار به چشم مي خورد.

در انتخاب روايات بحار دقت الزم را داشته و آن ها را بر اساس مالك ها و  ،بنابراين، بايد گفت عالمه مجلسي
معيارهاي خاص خود گزينش كرده اسـت و بـدين ترتيـب از نفـوذ شـمار زيـادي روايـت اسـرائيلي بـه جـامع حـديثي            

 ،در بطالن آن هـا جلوگيري نموده اند. پس توجه به اسرائيليات و راويان آن ها و اظهار نظر صريح و قاطع  ،بحاراالنوار
  از موضع گيري هاي مهم عالمه مجلسي در گزينش روايات بحاراست.

اسرائيليات، تفسير موضوعي، نقد حديث، بحاراالنوار، عالمه محمد باقر مجلسـي، حضـرت   كلمات كليدي: 
  .(ع)، حضرت عيسيIمريم

   

                                                 
 . استادياردانشگاه قم1

 . كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حديث2
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  مقدمه
مـه محمـد بـاقر    بحاراالنوار دايرة المعـارفي روايـي و جـامعي حـديثي اسـت، كـه عال      

گردآوري نموده و روايات آن را با مالك و  ،مجلسي آن را با هدف حفظ اخبار و احاديث
  گزينش كرده است.  ،معيار هاي مورد قبول خود
 ،ضمن جمع آوري روايات تحت باب ها و موضوعات مختلـف  ،ايشان در اين كتاب

اغلب از تفسير مجمع البيان  آيات مرتبط با هر موضوع را نيز متذكر شده و در تشريح آن ها
را نيـز ترتيـب داده انـد. عالمـه      "تفسـيري موضـوعي  "بهره برده اند؛ بدين ترتيب بـه نـوعي   

نوآوري ها و ابداعاتي داشته اند كـه از   ،همچنين در بحاراالنوار نسبت به ساير جوامع روايي
قل در بحـار اشـاره   به عنوان بابي مست ،"قصص االنبيا"جمله آن ها مي توان به افزودن بحث 

  كرد.
در اين ميان برخي معتقدند عالمه تنهـا جـامع روايـات بـوده، و بحـاراالنوار نيـز فقـط        
دريايي است كه همه نوع گوهرهاي گران بها و بي ارزش در آن يافت مي شود؛ به اين بيان 

اخبار و احاديث صحيح و ضعيفي ديـده مـي شـود كـه مرحـوم مجلسـي هـيچ         ،كه در بحار
ي، عســكر. / 526، ص 15، ج  1374در انتخــاب آن هــا نداشــته اســت.(طباطبايي،  معيــاري 

   )547، ص 1، ج 1382
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در تفاسـير    (ع)اسـرائيليات داسـتان حضـرت مـريم و عيسـي     "تحقيق حاضر با عنـوان  
در پي آن است تا با بررسي قصه اين دو بزرگوار در برخـي   "فريقين با تاكيد بر بحاراالنوار

نوار، و ارزيابي روايات آن ها و بيانات عالمه مجلسي، ميزان نفـوذ روايـات   تفاسير و بحاراال
اسرائيلي به احاديث بحار و نحوه برخورد عالمه با آن ها را شناسايي نمايـد، بنـابراين ضـمن    
معرفي واژه اسرائيليات و مروجـان آن، روايـات اسـرائيلي ايـن بخـش هـاي بحـار مطـرح و         

  مقايسه مي گردد. ،ريقيننظرات عالمه با ديگر مفسران ف

 اسرائيليات -1

  اسرائيليات در لغت و اصطالح -1-1
فقـط بـر آن دسـته از     گـاهي  ،محـدثين جمع اسرائيليه، در اصطالح » اسرائيليات«  واژه

، ج 1369، المعارف بـزرگ اسـالمي   ةريدا( گردد كه صبغه يهودي دارد رواياتي اطالق مي
رود و روايات يهودي و مسيحي را  تر به كار مي گستردهو گاهي در مفهومي )، 135، ص11

رود و هـر نـوع    و نيز گاهي در مفهومي فراگيرتر از دو مورد پيشين به كار مي ؛گيرد دربرمي
روايت و حكايتي را كه از منابع غيراسالمي به قلمـرو فرهنـگ اسـالمي وارد گـردد، شـامل      

اسـرائيليات بـه معنـاي      يـز واژه گـاهي ن ) 21ــ 19، ص 1405، محمـد حسـين ذهبـي   .(شود مي
. براي نمونه مـي تـوان بـه    رود به كار مي ،اسرائيل ها و وقايع تاريخي قوم يهود و بني گزارش

 و بـا عنـوان    ،جهـت بررسـي سرگذشـت قـوم يهـود     كتاب محمدجواد مغنيه اشاره كرد كـه  
   .تأليف شده است "اسرائيليات القرآن"

 ،ش بـه عنـوان اسـرائيليات درنظرگرفتـه شـده     در نهايت بايد گفت آنچه در اين پژوه
مفهوم گسترده و فراگيري است كه دربردارنده تمام داستان هاي خرافي، افسانه ها، اسـاطير  
و روايات مجعول و ساختگي مي شود كه از آيين يهود و ديگر اديان و ملل و نحل، به آثار 

  اسالمي راه يافته است.
يليات، يهوديان يا مسيحياني ايفـا مـي كردنـد كـه     موثرترين نقش ها را در اشاعه اسرائ

به كسوت اسالم درآمده بودنـد. اينـان كـه     ،براي اشاعه افكارخرافي خود در جامعه اسالمي
بيشتر پس از رحلت رسول خدا و در عصر خلفا به ظاهر مسلمان شده بودنـد، بـه دليـل خـأل     
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رائيلي و اكاذيـب و اباطيـل   فرهنگي موجود در آن دوران، توانستند بسـياري از روايـات اسـ   
نسبت مـي دادنـد،    (ص)خود را در قالب روايات و احاديثي كه گاه آن ها را به پيامبر اسالم

 در ميان مسلمانان رواج دهند.

همچنين آمده است كه اكثر راويان اسرائيليات، يهودياني بودند كه اسالم مي آوردند 
مشـقاتي را در راه اسـالم متحمـل مـي     محسوب مي شدند و يا  (ص)و چون از صحابه پيامبر

شدند، مقام و موقعيت ويژه اي در بين مسلمين پيدا كرده و وقتي از اين افراد درباره احكـام  
طبق فرهنگ ومعارف آموخته از تورات  ،شرعي يا قصص و داستان ها و... سواالتي مي شد

هـا عبارتنـد از   تـرين ايـن چهـره     پاسخ مي دادنـد. برخـي از معـروف    ،و انجيل تحريف شده
و... (محمدحسين ذهبي،  تميم بن اوس داري ،وهب بن منبه ،كعب االحبار، عبداهللا بن سالم

./ 101، 1. / عاملي، بي تا، ج 3./ ابوعزيز، بي تا، ص 145. / ابوريه، بي تا، ص 22، ص1405
  )43-42، صص 1404مغنيه، 

  برخورد عالمه مجلسي با مروجان اسرائيليات -1-2
بحاراالنوار را مملو از اسرائيليات دانسته و به آن انتقادهاي بسيار كرده  ،بزرگانبرخي 

 بـه  بخواهـد  كسي ايشان در الميزان چنين آورده اند كه اگر 2از جمله عالمه طباطبايي. 1اند،
 و "عرائس" و "المنثور الدر" چون حديث جامع كتب به بايد يابد، (اسرائيليات) دست آنها

 )526، ص 15، ج  1374نمايد.(طباطبايي،  مراجعه مطول تفاسير به نيز و "بحار"

 ،عالمه عسكري هم در اين باره مي گويند: مرحوم مجلسي در ابواب سيره دوره بحار
بسيار نقل فرموده و افسانه هاي بـي پايـه بسـياري را بـه      ،از نظاير اين كتاب هاي مكتب خلفا

ي، عسـكر سبب انتقادهاي بسياري گرديده... ( سبب اعتماد بر سيره و مكتب خلفا آورده كه
  )547، ص 1، ج 1382

                                                 
. نكته قابل توجه اين كه در داستان حضرت مريم و عيسي (ع) رواياتي وجود دارد كه اسرائيلي مي نمايد، عالمه مجلسي نيز برخـي  1

خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت)؛ اما براي اطالعات بيشـتر رك: محمـد    از آن ها را نقل كرده اند (كه هر يك در جاي خاص
 و... 627ـ  625، ص 2؛ ج 333، ص 1ق، ج  1429احمد عيسي، 

. توضيح اين كه عالمه طباطبايي صراحتاً نفرموده اند كه عالمه مجلسي در نقادي اسرائيليات مطلبي ندارد؛ بلكه فقـط بـه ذكـر ايـن     2
 كه اسرائيليات در كتب دوره بحار وجود دارد.مسئله پرداخته اند 
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نشان دهنده وجود روايات و داستان هـاي   ،گرچه نگاه اوليه به بحاراالنوار و تورق آن
عالمه هرگز حكم به صـحت اينگونـه    ،اسرائيلي در آن است؛ اما بررسي بحار نشان مي دهد

 اعتماد كلي به اخبار، اطميناني به همـه نقـل   اخبار نداده است. درواقع عالمه مجلسي به رغم
ها دارد و عـالوه   حكم به عدم صحت برخي از نقل هايي كه آورده نداشته است. وي مكرر

ديدگاه منفي خـود را نسـبت بـه اسـرائيليات      ،با ارائه مالك در قسمت هايي از بحار ،بر اين
 ،ه نشان مي دهـد كـه ايشـان   نشان داده است. به عبارت ديگر دقت در نظرات و بيانات عالم

  هرگز بر سيره و تاريخ مكتب خلفا اعتماد نكرده است.
به اظهار نظر درباره برخي از راويان اسرائيلي پرداختـه و   ،عالمه مجلسي در آثار خود

به صراحت اعتبار آن ها و اخبار منقول از ايشان را زير سوال برده اسـت. در ادامـه بـه ذكـر     
  رداخته مي شود.چند نمونه اين موارد پ

  كعب االحبار در بحاراالنوار -1-2-1
كـه در زمـان    ،آمـد كعب االحبار، از جمله بزرگترين دانشمندان يهودي به شـمار مـي  

و يـك سـال قبـل از مـرگ عثمـان درگذشـت. (محمـدبن         1خالفت عمر به اسالم گرويـد، 
./ عسقالني، بي تـا، ج  147./ ابوريه، بي تا، ص 489، ص 3، ج 1413احمدبن عثمان ذهبي، 

از كتــاب هــاي  (ص)) وي پــس از گرويــدن بــه اســالم، بــراي اصــحاب پيــامبر 315، ص 3
  حديث نقل مي كرد. ،اسرائيلي و اخبار امت هاي گذشته

ب را مسلماني راستين مي پنداشت و به سخنان وي گوش فرا مي عمر بن خطاب، كع 
ابوعبـداهللا  داد و او نيز تا آن جا كه مي توانست در اشـاعه احاديـث دروغـين مـي كوشـيد. (     

) همچنين نقـل شـده كـه    152. / ابوريه، بي تا، ص 52، ص 1، ج 1374، شمس الدين ذهبي
، ص 2، ج 1408ر احـدالعلماء) (ابـن كثيـر،    معاويه او را از علما دانسته (اال ان كعـب االحبـا  

) و علم و دانش او را به دريايي تشبيه كـرده و كعـب را از راسـتگوترين محـدثان اهـل      134
                                                 

دوم نـزد كعـب    گرويدن كعب به اسالم، مطالب فراواني نقل كرده اند. سيوطي در الدرالمنثور حكايت مي كند كه خليفه . درباره11
) از اين امر سرباز زده، تا 5االحبار رفته و از وي خواسته است كه به آيين اسالم بگرود؛ و كعب با استشهاد به آيه اي از قرآن (جمعه:

) را مي شنود و از ترس اينكه كه مبادا مشمول عـذاب الهـي گـردد، ايمـان     64اين كه در سرزمين حمص آيه ديگري از قرآن (نساء: 
 )169، ص 2، ج  ق 1404مي آورد. (سيوطى، 
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) معاويه همچنـين بـه او فرمـان    316، ص 3كتاب به شمار آورده است. (عسقالني، بي تا، ج 
  )323، ص 5بي تا، ج به داستانسرايي و قصه گويي بپردازد. (عسقالني،  ،داد تا در شام

از كعب االحبار و اطالعـات   ،نمونه هاي متعددي در تاريخ وجود دارد كه خليفه دوم
جست و او نيز از اين فرصت نهايت استفاده را برد و بـه نشـر و تـرويج افكـار و      وي بهره مي

. 132، ص 1،  ج 1404عقايد خرافي و موهوم مبادرت  ورزيد. (براي نمونه رك:  سيوطي، 
  )492و 489، ص 1، ج 1382./ عسكري، 165ابوريه، بي تا، ص / 

با وجود داليل متقن و شواهد بسياري كه نشانگر نقش آفريني كعب در آلوده ساختن 
فرهنگ اسالمي از طريق روايات اسرائيلي و دروغ پراكني هايش در ميان مسـلمانان اسـت،   

مـي شـود كـه علمـاي اهـل      ) متأسـفانه مالحظـه   104ـ   95، ص 1405، محمد حسين ذهبي(
در طول قرن ها او را مورد وثوق و اعتماد قرار داده، و وي را به چشم يكي از تـابعين   ،سنت

هاي بسياري براي جامعـه اسـالمي بـوده اسـت. (بـراي       بزرگي نگريسته اند كه منشأ خدمت
. / محمدبن احمـدبن عثمـان   52، ص 1، ج 1374ذهبي، ابوعبداهللا شمس الدين  نمونه رك:

  ) 490، ص 3، ج 1413ذهبي، 
رواياتي از كعب را نقل كـرده، امـا نقـل ايـن روايـات بـه        ،عالمه مجلسي نيز در بحار

معني پذيرش همه آن ها نيست، در برخي از همين روايات عالمه وثاقـت كعـب را رد و در   
  كه در ادامه بررسي مي گردد. ،او را كذاب معرفي كرده است ،برخي روايات

را غير معتبـر   "كعب االحبار"اردي كه عالمه مجلسي به صراحت اقوال . يكي از مو1
. "تتمه كتاب تاريخ اإلمام الثـاني عشـر صـلوات اهللا عليـه     "مي داند، روايتي است در بخش 

اين روايت حديث مفصلي است درباره عمر مبارك حضرت بقية اهللا، دجـال و نشـانه هـاي    
مطـالبي را   "اقـول "بيان شده اند. ايشان در بخش  آخرالزمان و شبهاتي كه پيرامون اين امور

  مطرح مي كند. 
به صراحت اقوال كعب را با داليل عقلي و نقلي رد كرده و آن را  ،ايشان ذيل روايت

غير قابل قبول مي داند. ايشان اينگونه آورده اند: اهل عناد برخي اخبـار را مـي پذيرنـد، امـا     
ورد عمر امام زمان است نمي پذيرند؛ با ايـن بهانـه كـه    رواياتي كه به نص پيامبر و ائمه در م

چنين رواياتي وارد نشده و از نظر عقلي قابل قبول نيست... ايشان چگونه روايات وهـب بـن   
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منبه و كعب االحبار را (كه از محاالت هستند) تصديق مي كنند؛ درحالي كه هـيچ يـك از   
   )201ـ  195، ص 52، ج 1403 اقوال پيامبر آن سخنان را تاييد نمي كند؟ (مجلسي،

. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، روايتي است كه عالمه مجلسـي آن را  2
مع المخالفين و يظهر منه أحوال كثير مـن   مناظراته ") با نام (ع)در (تتمه كتاب اميرالمومنين 

عـرض   (ع)از كافي نقل كرده است. روايت چنين اسـت: شخصـي بـه امـام بـاقر       "أهل زمانه
كنـد.   نه كعبه هر روز صبحگاهان براي بيت المقدس سجده مـي خاكرد كه كعب مي گويد 

كعـب راسـت گفتـه اسـت. امـام      گفت  امام از او پرسيد نظر شما درباره قول كعب چيست؟
   )354، ص 46، ج 1403(مجلسي،  فرمود: دروغ گفتي، كعب نيز چون تو دروغ گفت.

 راويان سلسله گفت بايد اما نكرده، ذكر مطلبي روايت اين ذيل اگرچه مجلسي عالمه
، 17، ج  1404(مجلسـي،   كالصحيح حسن ،را آن سند هم عالمه خود اند. موثق حديث اين

 آن از كـه  اي نتيجـه  بنـابراين  است، معتبر حديث اين ايشان نظر در پس داند؛ مي) 100ص 
 ،صراحت به را آن عالمه كه است روايات در االحبار كعب بودن كذاب ،شود مي برداشت
  اند. نموده پيگيري
تي است در مورد مذمت بني عباس. اين ذيل رواي ،سخن صريح عالمه ،. مورد بعدي3

عالمات ظهوره صلوات اهللا عليه من السفياني و الدجال و غيـر  "روايت در بابي تحت عنوان 
و منقـول از كعـب مـي باشـد. عالمـه در       اسـت  آمده "ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعه

ي دهـد و  توضيح مختصري درمورد يكي از عبارات اين روايت م ،اين روايت "بيان"بخش 
چون از مرويات كعب و غيـر   ،ساير اجزاء اين خبر براي ما مهم نيست :در نهايت مي گويند

) همين سخن صريح عالمه نشـان  213، ص 52، ج 1403است. (مجلسي،  1متصل به معصوم
دهنده بي اعتباري كعب در نظر ايشان است و اينكه منقـوالت كعـب بـراي عالمـه مجلسـي      

توضيح و تشريح باشد. همچنين (به نظر مي رسد) مي توان گفت باقي  موثق نبوده تا نيازمند

                                                 
ناميده مي شـود. حـديث موقـوف حـديثي اسـت كـه از        "موقوف". در اصطالح علوم حديث چنين حديثي (غيرمتصل به معصوم) 1

صحابي معصوم نقل شده، بدون اينكه وي آن را به معصوم اسناد دهد؛ چه سلسله سند تا صحابي متصل باشد وچـه منفصـل. چنانچـه    
 ) 109ش، ص 1392اطالق شده است. (مدير شانه چي،  هم بر آن "اثر"حديث ازصحابي پيغمبر نقل شود، 
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روايات بدون اتصال به معصوم نيز در نظر ايشان صحيح نمي باشد؛ و عالمه چنـين روايـاتي   
  را صرفا به قصد جمع آوري مطرح كرده اند.

دانسـته، مطلبـي اسـت     "بعيـد ". نمونه ديگري كه عالمه از كعب نقل كرده و آن را 4
ذيل آيه  ،. عالمه در بخش تفسيرياست نقل شده "قوم يأجوج و مأجوج"از او درمورد كه 

ْرِض (
َ
ُجوَج ُمْفِسـُدوَن ِفـي اْأل

ْ
ُجوَج َو َمـأ

ْ
اي «(آن گـروه بـه او) گفتنـد:    ؛... قاُلوا یا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإنَّ َیـأ

كعـب دربـاره   ) نظـر  94...) (كهف/ذوالقرنين يأجوج و مأجوج دراين سرزمين فساد ميكنند
اين قوم را چنين آورده: روزي حضرت آدم محـتلم شـد، و منـي او بـه خـاك آلـوده شـد،        
سپس خدا از آن مني قوم يأجوج و مأجوج را آفريد بنـابراين آن قـوم از ناحيـه پـدر بـه مـا       

 )117، ص 57، ج 1403منتسب هستند و نه از ناحيه مادر! (مجلسي، 

) 117، ص 57، ج 1403دانسته اند؛ (مجلسي،  "يدبع"در ادامه اين سخن، عالمه آن را 
  و اين هم يكي ديگر از نمونه هاي رد اقوال كعب در بحاراالنوار مي باشد.

از بررسي روايات ذكر شده از كعب االحبار در بحـار مـي تـوان بـه ايـن       ،در مجموع
ه و بـه صـرف   روايات اسرائيلي او را رد كرده و مورد انتقاد قـرار داد  ،نتيجه رسيد كه عالمه

  نقل آن اكتفا نكرده است. 

  وهب در بحاراالنوار -1-2-2
و از علـوم اهـل   اسـت. ا مـورخ بـوده   و وهب بن منبه، از دانشمندان بزرگ اهل كتاب 

(امين،  هاي پيشينيان آگاهي و عنايت زيادي داشته است. فراوان برده و به داستان  كتاب بهره
او فردي مورد وثوق و راستگو بود و  گويد: نبه ميوهب بن م  ذهبي درباره )161، ص 1969

احاديـث وهـب از طريـق بـرادرش همـام در      ... كـرد  هاي اسـرائيلي نقـل مـي    بسيار از كتاب
بخاري از طريق برادرش، همام، و وي نيـز از ابـوهريره    .صحيح مسلم و بخاري آمده است..

ز عبداللّه ه جقل نكرده، بحديث ن (ص)كس بيش از من از پيامبر چنين نقل كرده است: هيچ
ابوعبـداهللا شـمس الـدين    ( نوشـتم.  نوشـت، ولـي مـن نمـي     مي بن عمرو؛ زيرا وي احاديث را

   )101و  100، ص 1، ج 1374،الذهبي
هاي خرافي  در پيدايش و نشر انديشه ،وهب بن منبه همانند ساير دانشمندان اهل كتاب

هـاي تـاريخي،    سـخنان وي در كتـاب  نقش بسـزايي داشـته اسـت و     ،هاي اسرائيلي و داستان



 بر بحاراالنوار ديبا تاك نيقيفر ري) در تفاسهماالسالمياسرائيليات داستان حضرت مريم و عيسي(عل  

 

 
ش

ژپو
ی

ط ر 
ی 

١١٧

، صـــص 1405 ،محمـــد حســـين ذهبـــي(شـــود. حـــديثي و تفســـيري، فـــراوان ديـــده مـــي
) به گونـه اي كـه   557ـ   544، صص 4، ج 1413./محمدبن احمدبن عثمان ذهبي، 106ـ104

او را يك واسطه در راه انتقال انواع دروغ ها به مسلمانان دانسته اند كه باعث پيدايش پيرايه 
  )105، ص 1413در تفاسير قرآن شده است. (ابوشهبه،  هايي

كه تعـداد   ،در بحاراالنوار روايات زيادي نقل كرده "وهب بن منبه"عالمه مجلسي از 
مورد مي رسد و اكثر آن ها هـم بـه نقـل از شـيخ صـدوق بـوده اسـت،         50آن ها به بيش از 

ر چند مورد بـه بيـان نظـر    و...) اما فقط د 279، ص 11، ج 1403(براي نمونه رك: مجلسي، 
  كه در ادامه به آن ها اشاره مي شود: ،خود درباره او پرداخته است

هم به  "كعب االحبار"همان نمونه اي است كه در قسمت مربوط به  ،. نخستين مورد1
آن اشاره شد: ايشان چگونـه روايـات وهـب بـن منبـه و كعـب االحبـار را (كـه از محـاالت          

آن سـخنان را تاييـد نمـي     ،هستند) تصديق مي كنند؛ درحالي كه هيچ يك از اقـوال پيـامبر  
  )201ـ195، صص 52، ج 1403كند؟ (مجلسي، 

ح و قـوام بـدن   حديثي بسيار طوالني است در مورد احوال نفـس، رو  ،. دومين مورد2
انسان، كه وهب بن منبه آن را از تورات نقل كرده، عالمـه ذيـل ايـن روايـت شـرح كـاملي       

علت اصلي اين شرح ندادن اين است كه ايـن   :ارائه نمي دهند اما در بخش اقول مي گويند
 )282، ص 58، ج 1403است. (مجلسي،  عامه و منسوب به اهل كتابخبر از اخبار 

 "اهـل كتـاب  "نقل شـده منسـوب بـه     "وهب بن منبه"بري را كه از بنابراين، عالمه خ
 ،دانسته و به همين دليل شرح و توضيحي براي آن ارائه نداده اند. درنتيجه مـي تـوان گفـت   

عدم اعتبار آن در نظـر ايشـان (بـه دليـل انتسـابش بـه        ،علت بي اعتنايي عالمه به اين روايت
   وهب و اهل كتاب) مي باشد.

بيـان   "وهب بـن منبـه  ". سومين و صريح ترين موردي كه عالمه نظر خود را درباره 3
كرده، حديثي است راجع به بخت النصر و مربـوط بـه حضـرت سـليمان و داود . عالمـه بـه       

اين قصه هاي نقل شده از وهـب  "صراحت اين روايت را رد كرده و درباره آن مي گويند: 
شده باشد، و ايمان بخت النصر نيز مخالف با اخبار معتبر  چيزهايي نيست كه بر آن ها اعتماد

  )370، ص 14، ج 1403(مجلسي،  "است.
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نيز وهب را فـردي ضـعيف شـمرده اسـت.      "الوجيزه"گذشته از بحاراالنوار عالمه در 
  )191، ص 1378(مجلسي، 

به وضوح نشـان مـي دهـد كـه      ،بررسي هاي صورت گرفته در بحاراالنوار ،در نهايت
و اخبار منقول از او را معتبر نمـي دانـد، امـا در مـورد اينكـه       "وهب بن منبه"مجلسي عالمه 

چرا با وجود رد اين اقوال باز هم به طرح و بيان آن ها پرداخته اسـت، مـي تـوان گفـت كـه      
عالمه و تالش براي فراهم آوردن اثري دايرة المعـارفي بـوده    "جامع نگري"شايد علت آن 

مه به قصد روشنگري اين روايـات را مطـرح كـرده انـد، چراكـه بـه       است، و نيز اين كه عال
  وضوح بر نقاط ضعف و داليل بي اعتباري آن ها پافشاري مي كند. 

  ابوهريره در بحاراالنوار -1-2-3
كـه شخصـيت و    ،عبداهللا (عبدالرحمان) بـن عـامر دوسـي از اصـحاب مشـهور پيـامبر      

. / ابوريـه، بـي تـا،    199، ص 7سقالني، بي تـا، ج  زندگي او در هاله اي از ابهام قرار دارد.(ع
قمـري اسـالم آورد و از يـاران نزديـك      7) بر اساس اتفاق منابع، ابوهريره در سال 195ص 

  )397، ص 6، ج 1373معاويه بود. (دايرة المعارف بزرگ اسالمي، 
روايـت كـرده اسـت.     (ص)از پيامبراكرم  ،وي احاديث بسياري در موضوعات متعدد

با توجه به محدود بـودن دوره مصـاحبت او    ،ور از انتظار روايات ابوهريره از پيامبركثرت د
) اعتراض هـايي را از سـوي برخـي صـحابه پـيش      22(ابوريه، بي تا، ص )يك سال و نه ماه(

ابوهريره از آغـاز،  كمابيش به دوره هاي بعد نيز كشيده شد.  ،آورد كه دامنه اين اعتراضات
بوده است و  (ع)ويژه به نفع معاويه و بر ضد حضرت علي  احاديث، بهمتهم به جعل و وضع 

دانسـتند. عمـر بـه     او را موثّق نمـي  همكرد و عايشه و عمر  نيز وي را توثيق نمي آن حضرت
 )13و  12(همان، ص  خاطر افراط در نقل حديث، وي را تهديد به تبعيد كرد.

از كعب األحبار يهـودي روايـت نقـل    اند كه ابوهريره،  عالمان علم رجال يادآور شده
لوحي ابوهريره سيطره يافته، ديـن   . كعب األحبار سعي نموده با زيركي، بر سادهاست كرده

هاي خرافي و موهـوم پرسـازد. احاديـث فراوانـي از ابـوهريره در جوامـع        اسالم را از انديشه
شـمندان اهـل كتـاب،    حديثي و تفاسير اهل سنّت آمده است كه مستقيم يا غير مستقيم از دان
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/ ابوريـه، بـي    78ـ   76، ص 1405 ،محمد حسين ذهبـي ( اند. نظير كعب األحبار، گرفته شده
 )177، ص 5، ج  1419كثير،  . / ابن207تا، ص 

حديث خود را از كعب، در كنـار حـديث خـود از     ،همچنين آمده است كه ابوهريره
از هر دو با هم  ،در مجالس خود قرار مي دهد و هيچ اشكالي نمي بيند كه (ص)رسول خدا 

   1)108، ص 1روايت كند. (عاملي، بي تا، ج 
اما ايشان بـه صـراحت    ،عالمه اگرچه در بحاراالنوار رواياتي را از ابوهريره نقل كرده

   دانسته است و منقوالت او را معتبر محسوب نمي كند. "كذاب"ابوهريره را 
روايـات    ، (ص)ت اهـل سـنت از پيـامبر    . عالمه در بـابي از بحـار بـا موضـوع روايـا     1

صحيح ايشان ازنظرائمه، نهي از رجوع به روايات مخالفين وذكرنام كـذابان وكسـاني اسـت    
 (ع)دروغ مي بستند. روايتـي را از خصـال و بـه نقـل از امـام صـادق        (ص)كه به پيامبراكرم 

ِذُبوَن َعَلي "آورده است، ايشان فرموده اند: 
ْ
هِ َثَالَثة َکاُنواَیک َنُس ْبُن َماِلٍك  iَرُسوِل اللَّ

َ
ْیَره َو أ ُبوُهَر

َ
أ

ة
َ
) در اين روايت امام  چنـدتن از دروغگويـان بـه    217، ص 2، ج 1403(مجلسي،  " 2َو اْمَرأ

  قرار دارد. "ابوهريره"را نام مي برند، كه در رأس آن ها  (ص)رسول خدا 
(كذابين) مـي توانـد قرينـه اي باشـد بـر فهـم        ،ذكر اين روايت در بحار و در اين باب

كه مشخص مي كند ابوهريره در نظر عالمه موثق  ،ديدگاه عالمه مجلسي نسبت به ابوهريره
محسـوب شـده اسـت. همچنـين بايـد گفـت        (ص)نبوده و جزء دروغگويان بر رسول خـدا  

ول از اين همين صراحت عالمه در معرفي كذابان و تأكيد ايشان بر عدم صحت روايات منق
روشـنگري و ايجـاد آگـاهي     ،نشان مي دهد علت ذكر چنين نمونه هايي در بحار ،اشخاص

  در مخاطب بوده است، نه پرداختن به اسرائيليات و نقل آن ها.

                                                 
تـوان از عبـد    هاي اخير شخصيت ابوهريره مورد نقد و بررسي نويسندگان شيعه و اهل سنّت قرار گرفته است. از جمله مـي  در دهه. 1

ه از اهـل سـنّت، در كتـاب       شـيخ المضـيره، ابـوهريره و    الحسين شرف الدين از شيعه، در كتاب ابوهريره و نيز از استاد محمـود ابوريـ
كتاب اضواء علي السنّه المحمديه ياد كرد. اما محمد حبيب الرحمن اعظمي در كتاب ابوهريره في ضوء مروياته، تالش كـرده اسـت   

هاي حديث، به جايگاه مهم او اشـاره كنـد. همچنـين شـيخ االسـالم تقـي        تا با نگرشي به احاديث منقول ابوهريره در صحاح و كتاب
   !الدين سبكي بخشي از آرا و فتاوي او را در كتابي به نام فتاوي أبي هريره گرد آورده است

 مي باشد. "عايشه"  ؛"امرأة"آورده اند كه منظور از  "بيان". عالمه ذيل اين روايت و در بخش 2
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. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد؛ حديثي است كه عالمه آن را در جلـد  2
(فضائله و خصائصه  و ما امتن اهللا به علي عباده)  11باب   بحار (تتمه كتاب تاريخ نبينا )،  16

باطـل دانسـته و بـه     (ص)را درباره پيامبر  "ابوهريره"آورده است. در اينجا عالمه روايتي از 
  صراحت آن را رد مي كند. روايت از اين قرار است كه: 

ني مـي  نقل مي كند كه ايشان فرمودند: خداوندا من با تو پيمـا  (ص)ابوهريره از پيامبر
بندم و مي خواهم كه هرگز از آن تخلف نكني؛ اين كـه همانـا مـن بشـر هسـتم، پـس اگـر        

تو اين لعن و تهمت را براي   مومني را با تهمت زدن و لعنت كردن آزار دادم و اذيت كردم،
  او نماز و زكات و كار خيري قرار بده كه به وسيله آن در روز قيامت به تو مقرب شود.

روايت آورده اند: چنين چيزي نزد ما (شيعيان) باطـل اسـت، چـرا كـه     عالمه ذيل اين 
و اگر (به فرض   ايشان معصوم است و سب و لعن ديگران بدون دليل بر معصوم جايز نيست؛

محال) تصور كنيم حديث صحيح است منظور سب و لعن با سبب و علـت اسـت نـه بـدون     
  )392، ص 16، ج 1403دليل. (مجلسي، 

را زير سوال  (ص)ل عالمه كه نشان مي دهد (ابوهريره عصمت نبي اكرم عالوه بر دلي
برده است) مي توان اشكال ديگري هم به اين روايت وارد نمود و آن اين كه اوليا و انبيـاي  

(به ويژه وجود مقدس رسول خدا ) هرگز نسبت خلف وعده (لن تخلفه) به خدا نمـي   ،الهي
روا نيسـت و ممكـن    ،حتـي در فـرض و خيـال هـم     ،دهند، چرا كه نقض عهد از جانب خدا

  چنين چيزي را به خداوند نسبت داده باشد.   ،نيست پيامبرخدا در مناجات خود
ابـوهريره را نيـز    ،عالمه مجلسي ،در نتيجه همان طور كه از بررسي بحار به دست آمد

  است.دانسته  "باطل"و سخنش را  "كذاب"از روايان موثق به حساب نياورده و او را 
حاصل اين كه عالمه مجلسي نه تنها نسبت به اسرائيليات و راويان آن ها نقش ناقـل و  
مؤيد ندارد، بلكه با توجه به اين مستندات بايد گفت، عالمه مجلسي آن ها را باطل دانسته و 
منقوالت راويان (اسرائيلي) را صحيح نمي داند؛ درواقـع  ايشـان را مـي تـوان راوي ناقـدي      

ايـن مـالك و    1به اين ورطه قـدم نهـاده اسـت.    ،با ژرف انديشي و احتياط كاملدانست كه 

                                                 
اسرائيليات دانسته اند بايد گفت شايد اشـارت  . درباره نظرات برخي بزرگان (چون عالمه طباطبايي و عسگري) كه بحار را مملو از 1

هاي ايشان به قسمت هاي ديگري باشد (كه آن ها نيز جاي تأمل و بررسي دارد)، امـا در حـوزه كـاري ايـن مقالـه نتـايج بررسـي هـا         
ذشت) عالمـه  چيزي جز دقت عالمه در قبال اسرائيليات را نشان نمي دهد، چرا كه در اين قسمت هاي بررسي شده (همان طور كه گ
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معيارهاي عالمه را مي توان به ساير موارد منقول از ايـن افـراد تسـري داد. چـرا كـه بـا ايـن        
ديگر نيازي نبوده است تا در سراسر بحار موضع گيـري عالمـه    ،توضيحات صريح و روشن

تكرار شود، سيره عقال نيز ايجاب مي كند موارد فرعـي بـه ايـن نكـات كليـدي، پيونـد زده       
  شود.

  در بحاراالنوار (ع)داستان حضرت مريم و عيسي -2
مجلـد چهـاردهم (چـاپ     24تـا   16در بـاب هـاي    (ع)داستان حضرت مريم و عيسـي 

اراالنوار آمده است. مراحل زندگي حضرت مريم  در قرآن مشتمل بـر پـيش از   بيروت) بح
والدت، بعد از تولد و كفالت او توسط حضرت زكريـا و بـارداري معجـزه آسـاي ايشـان و      

، مي باشد؛ عالمه مجلسي داستان حضرت مـريم را بـه طـور كامـل     (ع)تولد حضرت عيسي 
در خالل روايـات و در قسـمت    ،اين زمينه نقل كرده و ضمن اشاره به آيات قرآن كريم در

  بيان تفسير آن را هم از مجمع البيان طبرسي نقل كرده است.
روايت در دو باب مطـرح شـده اسـت. بـاب اول      55قصه حضرت مريم  درمجموع با 

 23والدت حضرت مريم  و برخي احوال ايشان و پدر بزرگوارشان عمـران) بـا   "(شانزدهم: 
ه بحث والدت حضرت مريم  و برخي احوال ايشان اختصاص دارد. روايت به طور مستقل ب

سوره آل عمـران را مطـرح كـرده و در     51ـ   42و  37ـ   33در اين باب عالمه نخست آيات 
  روايت دوم به طرح نظرات طبرسي درباره آيات پرداخته اند. "بيان"بخش 

حضـرت   بـه بحـث والدت   ،روايـت  32بـا   ) "(ع)والدت عيسـي "باب دوم (هفـدهم:  
مي باشـد. در ايـن    (ع)پرداخته كه به نوعي مشترك ميان حضرت مريم و عيسي  (ع)عيسي 

سوره تحـريم   12سوره آل عمران و  59سوره انبيا،  91سوره مريم،  35ـ16باب عالمه آيات 
  ارائه داده است. "تذنيب"را مطرح كرده و تفسير مربوط به آن ها را در بخش 

 (ع)به طـور كامـل مخـتص حضـرت عيسـي       ،هارم بحارباب هاي هجده تا بيست و چ
  بحثي از حضرت مريم  مطرح نشده است. ،است، به گونه اي كه در آن ديگر

                                                                                                                   
به صراحت به نقادي اسرائيليات پرداخته و با ادله آن ها را رد مي كند؛ بنابراين بايد گفت اشكال منتقدان بـر ايـن بخـش هـاي بحـار      

  صدق نمي كند، و ساير بخش ها نيز نياز به بررسي دارد.
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فضـله و  "بـا عنـوان كامـل     (ع)باب هجدهم نخستين باب اختصاصي حضرت عيسـي  
و  (ع)فضائل عيسي   عمره و نقش خاتمه و جمل احواله؛ ةرفعة شأنه و معجزاته و تبليغه و مد

بزرگــي شــأن و مقــام او، معجــزات، تبليــغ، مــدت عمــر، نقــش انگشــتر و ســاير حــاالت آن 
  حديث است. 56مي باشد، كه در مجموع مشتمل بر  "حضرت

، 46)، مائـده ( 4و  3)، آل عمـران ( 253و  87عالمه اين باب را با آياتي از سور بقـره ( 
) و سوره 65-63و  59()، زخرف 29-13)، يس (50)، مؤمنون (115-110، و 78و  75ـ   72

  آغاز كرده است. ،)6صف (
و  (ع)ماجري بين عيسـي و ابلـيس؛ مـاجرايي كـه ميـان حضـرت عيسـي        "باب نوزده 
حديث مي باشد. بـاب   4هيچگونه آيه و تفسيري نداشته و تنها مشتمل بر  ،"ابليس واقع شده

صف آغاز شده اسـت، ايـن بـاب     14حديد و  27سوره آل عمران،  54 – 52بيستم با آيات 
؛  حواريه و أصحابه و أنهم لم سموا حواريين و أنه لم سمي النصاري نصاري"با عنوان كامل 

، مشتمل بـر  "، و دليل نامگذاري آن ها به حواريون و نصاري(ع)شاگردان و اصحاب عيسي
  روايت مي باشد. 12

نـام   " ه و ما أوحي إليه صـلوات اهللا علـي نبينـا و آلـه و عليـه     مواعظه و حكم"  21باب 
 "وحـي شـده   (ع)پنـدها، حكمـت هـا و آنچـه بـر حضـرت عيسـي        "دارد كه به به بررسـي  

روايـت در ايـن    70بيش از  ،اختصاص داده شده است. در اين باب بسيار طوالني و گسترده
  ره مائده آغاز مي شود.سو 118تا  116موضوع آمده است. همچنين اين باب با آيات 

عالمه نه بـه آيـه    ،نام دارد، در اين باب بسيار كوتاه "تفسير ناقوس"باب بيست و دوم 
بلكه اين باب تنهـا يـك روايـت دارد. عالمـه      ،خاصي اشاره كرده اند و نه به احاديث بسيار

ناميده اند و همان طور كه از نام آن مشخص اسـت در آن بـه    "رفعه الي السماء"را  23باب 
 "بـه آسـمان   (ع)عروج و صـعود حضـرت عيسـي    "حديث) مربوط به  15بررسي احاديث (

سـوره   159ـ   156سوره آل عمران و  57ـ   55پرداخته شده است. عالمه اين باب را با آيات 
  نساء آغاز كرده اند.

ما حدث بعـد  "  را اين طور نام نهاده اند (ع)عالمه باب آخر مربوط به حضرت عيسي 
رفعه و زمان الفترة بعده و نزوله من السماء و قصص وصيه شمعون بن حمـون الصـفا؛ آنچـه    

از  (ع) اتفاق افتاد و حوادث زمـان فتـرت و نـزول حضـرت عيسـي      (ع)بعد از صعود عيسي 
 "آسمان و قصه وصي و جانشين او شمعون
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همان طور كه از نام اين باب مشـخص اسـت، روايـات آن مربـوط بـه مسـائل بعـد از        
مي باشد. باب حاضر با آيه اي از سوره زخرف آغاز شده و پس  (ع)عروج حضرت عيسي 
روايـت   13به بررسي روايات پرداخته شده است. عالمه در مجموع  ،از بررسي تفسيري آيه

  را در اين باب گنجانده اند.
بـه   ،هفـت بـاب بـه طـور كامـل      ،در مجموع بايد گفت در جلد چهاردهم بحاراالنوار

روايـت مـي باشـد، و     153اختصاص يافته، كه در كل مشتمل بر  (ع)داستان حضرت عيسي 
  هر يك در موضوعي خاص و بابي مستقل جاي گرفته اند.

روايـت از كتـب مختلـف     200بزرگـوار را بـا بـيش از     داستان اين دو ،بنابراين عالمه
(كه همگي مورد  ،روايي شرح داده اند، اما نكته قابل توجه اين كه از ميان انبوه اين روايات

بررسي قرار گرفت) تنها تعداد بسيار انـدك و انگشـت شـماري را مـي تـوان يافـت كـه بـه         
  1موارد پرداخته مي شود. نحوي اسرائيلي محسوب مي شوند. در ادامه به بررسي اين

  اسرائيليات داستان حضرت مريم -2-1
 :مـي فرمايـد كـه    ،ضمن تشريح داستان تولد حضـرت مـريم   ،خداوند در قرآن كريم

عیـُذها ِبـَك َو مادر ايشان پس از تولد حضرت مـريم در حـق او چنـين دعـا كـرد: (...     
ُ
ـي أ َو ِإنِّ

جیِم  ْیطاِن الرَّ َتھا ِمَن الشَّ یَّ هـاي) شـيطان رانـده شـده، در      و او و فرزندانش را از (وسوسه  ... ؛ُذرِّ
  )36دهم) (آل عمران/  پناه تو قرار مي

اقوالي بيـان شـده اسـت:     ،در روايت دوم باب شانزدهم بحار ،درباره اين بخش از آيه
در اولين قول چنين آمده: از آنجا كه مادرش براي مريم نگـران بـود (بـه خـاطر آفـاتي كـه       

طعـن  "ن مي رسد) در حق او چنين دعا كرد. در قولي ديگر گفته شده كه او از اغلب بر زنا
براي مريم و فرزندش از خدا پناه خواست (استعاذه مادر مريم از شيطاني است كـه   "شيطان

وقت والدت كودك با اوست و صداي نوزاد از اوست.) و خداوند مريم و فرزندش عيسي 
نيز گفته شده مادر مريم از خدا بـراي اوپنـاه خواسـت از    و   را از شر شيطان نگاه داشت؛ (ع)

  )738، ص 2، ج  1372. /  طبرسي، 195، ص 14، ج 1403. (مجلسي، "فريب شيطان"

                                                 
  ر بوده است.  . ترتيب بررسي و ذكر روايات اين بخش بر اساس اولويت نقل آن ها در باب هاي بحا1
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اين موارد را به نقل از مرحوم طبرسي (ره) آورده است؛ مجمع البيـان   ،عالمه مجلسي
كـه:   چنـين آورده اسـت   و ،نيز يكي از اين اقوال (طعن شـيطان) را از ابـوهريره نقـل كـرده    

فرزنـدي زاده نمـي شـود مگـر آنكـه       هـيچ : مـي كنـد   روايت (ص) اكرم پيغمبر از ابوهريره
مـي   بلنـد  بـه گريـه   بر اثر آن فرياد كـودك  و كند، مى لمس او را در ابتداي والدت شيطان

  شود، و تنها حضرت مريم  و فرزندش از اين قاعده مستثنا هستند.
سياري داليل عقلي و نقلي سازگاري ندارد؛ و راوي آن نيـز  بايد گفت اين روايت با ب

عالمه مجلسي هم به مرويات او  ،(ابوهريره) فرد معتبر و موثقي نيست، و همان طور كه آمد
اعتمادي نداشته اند. برخي محققان هم با الهام از داليل عقلـي و نقلـي، بـي پايـه بـودن ايـن       

د و بر تأثيرپذيري وي از اهل كتـاب در پـردازش   دست از روايات ابوهريره را ثابت كرده ان
  تصريح داشته اند. براي مثال فخررازي به نقل از قاضي عياض مي گويد: ،چنين اقاويلي

  اين روايات خبر واحد هستند و داليلي چند نشانگر بطالن آن هاست:"
شيطان تنها كساني را به بدي فرا مي خواند كه قدرت تشخيص خيـر و شـر را دارنـد،    

  درحالي كه نوزاد هنوز به اين حد از تمييز نرسيده است.
اگر شيطان مي توانست چنين لطمه اي به انسان ها وارد آورد، پس قادر بود تـا دسـت   

  به كارهاي بزرگتر مانند به هالكت رساندن نيكوكاران زند.
نسبت به ضربه شيطان مـورد اسـتثنا قـرار     (ع)،به چه دليل تنها حضرت مريم  و عيسي 

  گرفته اند و ساير انبيا  از اين موهبت محروم مانده اند؟
اگر در حقيقت از ناحيه شيطان چنـين ضـرباتي بـر پيكـره آدمـي وارد مـي آمـد، مـي         
بايست اثر آن در جسم انسان باقي مانده و گريـه و انابـه او نيـز در تمـام دوران زنـدگي اش      

  )205، ص 8، ج 1420رازي،  (فخرالدين "ادامه يابد.
ديگــر بزرگــان نيــز اشــكاالتي بــه ايــن روايــت وارد كــرده انــد. (بــراي نمونــه رك:   

  )185. / ابوريه، بي تا، ص 357، ص1، ج 1407زمخشري، 
باعـث مـي شـود تـنفس نـوزاد بـه        ،همچنين مي توان گفت از لحاظ علمي اين گريـه 

بـه شـيطان    پس از نظر عقلي اين گريـه هـيچ ارتبـاطي    ،راحتي در عالم خارج ادامه پيدا كند
ندارد. گاهي هم ديده مي شود برخي نوزادان هنگام تولد اصال گريه نمـي كننـد، اگـر تنهـا     
حضرت مريم  و فرزندش از اين قاعده مستثنا هستند، براي اين موارد چه علتي را مـي تـوان   
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از سـرگرمي هـا و    ،ذكر كرد؟ بنابر همه اين داليل و مستندات است كه بايد اين روايـت را 
  هزل و ساختگي دانست.  نكات 

حـديثي اسـت از بـاب     ،ديگر روايتي كه در داستان حضرت مريم  اسرائيلي مي نمايد
كه راجع به تولد حضرت عيسي و احوال مريم  در آن دوران مي باشد. خداوند در  ،هفدهم

و را بـه كنـار تنـه    درد زايمـان ا النَّخْلَـة... ؛   جِـذْعِ   إِلى الْمخاض اين باره مي فرمايد: (فَأَجاءها
ابـن  .) در روايتي ذيل اين آيه چنـين آمـده اسـت كـه     23...) (مريم/ درخت خرمايي كشاند

سـرما   ،نزد درخت خرما رفـت  بابويه رحمه اهللا از وهب بن منبه روايت كرده: چون مريم  به
و در آن  ؛جمـع كـرد   يمانند حظيره هيزمـ  يوسف نجار بر دور آن حضرت .بر او غالب شد

در ميان خـورجين يافـت و آنهـا را بيـرون آورد و      گردوو هفت  ،تا مريم گرم شد آتش زد
 يدر شب والدت آن حضرت آتش م اين سبب نصارهمبه  .كه آن حضرت تناول نمود داد

، 2، ج 1389. / مجلسـي،  212، ص 14، ج 1403. (مجلسي، كنند يم يباز وافروزند و گرد
  )1080ص 

است و عالمه مجلسي هم در ديگـر مـوارد،    "منبه وهب ابن"روايت فوق از منقوالت 
نظر منفي خود را راجع به وهب و مرويات او آورده و در اينجا ديگر تكرار نكرده است. به 

ردي از اين قول ديده نمي شود. همچنين آيات از ايـن   ،عالوه در ديگر روايات صحيح هم
مي گويـد. گذشـته از همـه    هيچ ن "يوسف نجار"سرما و حفاظت ايشان توسط فردي به نام 

اين موارد، محتواي روايت با عقايد مسلمين سـازگاري نـدارد و مـي تـوان گفـت از جملـه       
  اسرائيلياتي است كه به منابع اسالمي راه پيدا كرده است. 

روايت ديگري كه مي توان به آن توجه نمود؛ حديثي است كه در برخي تفاسير ذيل  
ُة  َفناَدْتهُ آيه (

َ
ي قاِئٌم  ُهَو  َو  اْلَمالِئک نَّ  اْلِمْحراِب  ِفي ُیَصلِّ

َ
هَ  أ ُرَك  اللَّ قاً   ِبَیْحیی ُیَبشِّ ِلَمةٍ  ُمَصدِّ

َ
هِ  ِمَن  ِبک  َو  اللَّ

داً  ا َو  َحُصوراً  َو  َسیِّ اِلحیَن  ِمَن  َنِبیًّ  بـود،  نيايش مشغول ايستاده، محراب در او كه هنگامي ؛ و الصَّ
 خـدا  كلمـه  كه) كسي( مي دهد بشارت »يحيي« به را تو خدا: «كه زدند صدا را او فرشتگان

 از پيامبري و بركنار، سركش هاي هوس از و بود خواهد رهبر و مي كند تصديق را]  مسيح[
  ) آمده است.39) (آل عمران/ .است صالحان

مادر يحيي به مريم مي گفـت  "روايتي با اين مضمون به نقل از ابن جريج آمده است: 
 "من مي بينم بچه اي كه در شكم دارم بر بچه اي كه تـو در شـكم داري سـجده مـي كنـد.     

بـود كـه در    ع)(مفسران گفته اند اين سجده همان تصديق يحيي  نسبت به حضـرت عيسـي   
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/ فخرالدين رازى، 172، ص 3، ج  1412نه رك: طبرى، آيه از آن ياد شده است. (براي نمو
   )21، ص 2، ج 1404. / جالل الدين سيوطى،211، ص 8، ج 1420

بـه ايـن    ،بحاراالنوار 14) جلد L(قصص زكريا و يحيي  15عالمه مجلسي نيز در باب 
.) ايشـان در حيـات القلـوب هـم     189، ص 14، ج 1403روايت اشاره كـرده انـد. (مجلسـي،   

چون داخل شد بـه نـزد زن   ... پس زكريا  مريم  را به نزد زن خود آورد..."رده اند: چنين آو
به قـدرت خـدا     ياو برنخاست، پس يحي يبرا زن زكريا از ،زكريا كه خواهر بزرگ او بود

را از جا كند و با مادر خود سخن گفت كه: بهترين زنـان   در شكم مادر دست بر او زد و او
ايشـان   يآيند و تو از بـرا  يبه نزد تو م ،عالميان كه در شكم اوست مردانعالميان با بهترين 

 يمريم ايستاد، پس يحيـ  يزكريا از جا كنده شد و برجست و از برا ؟ پس زنيخيز يبر نم
(مجلسي،  ".بود كه او را كرد يو اين اول تصديق يتعظيم عيس يبرا در شكم او سجده كرد

  )1046، ص 2، ج 1389
...(مريم نزد اليزابت همسر "همين مضمون در انجيل نيز آمده است:  چيزي نزديك به

زكريا رفت) به محض اينكه صداي سالم مريم به گوش اليزابت رسيد، بچـه در رحـم او بـه    
حركت درآمد، اليزابت از روح القدس پر شد و با صداي بلند بـه مـريم گفـت: خـدا تـو را      

اده است! فرزندت نيز سرچشمه بركات براي بيش از همه زنان ديگر مورد لطف خود قرار د
 "انسان ها خواهد بود. چه افتخار بزرگي است براي من، كه مادر خداوندم به ديدنم بيايـد... 

 )49ـ  28:  1(عهد جديد، انجيل لوقا/ 

گرچه در داستان انجيل سخني از سجده نيامده؛ اما بر اساس تشـابه بسـياري كـه ميـان     
ابـن  "داستان انجيل به چشم مي خورد، و نيـز بـا توجـه بـه حضـور     متن روايت مذكور با اين 

(مسيحي االصلي كه نقش بسزايي در انتقال معارف مسيحيت به فرهنگ اسالمي در  "جريج
در سند اين روايت؛ مي توان گفت اين روايت محصـولي اسـرائيلي و    1عهد تابعين داشت.)

  از ابداعات ايشان است.

                                                 
ج ق، 1413 محمد بن احمد بن عثمان ذهبـى، ( ،)  ه  150 - 80 جريج، مكّنى به ابو الوليد يا ابو خالد ( عبد الملك بن عبد العزيز بن. 1
 محور روايـات اسـرائيلى   جريج بنا"او مي گويد:   اصالتا رومى و معتقد به آيين نصرانى بوده است. دكتر ذهبى درباره.) 334، ص  6 

در زمان تابعين است. اگر به تفسير طبرى مراجعه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه بسيارى از رواياتى را كه طبرى ذيل آيـات مربـوط   
روش   جـالل الـدين سـيوطى دربـاره    .) 198، ص  1 ج  ،بـي تـا   ،محمـد حسـين ذهبـي   . (نقل شده اسـت  جريج به نصارا آورده، از ابن
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اشكال سندي، از جهاتي ديگر هم قابل قبول نمي باشد. همچنين اين روايت عالوه بر 
درواقع ظاهر اين روايت با عقايد مسلمين سازگاري ندارد. در فرهنگ اسـالمي سـجده (بـه    

جز در برابر خداونـد يگانـه جـايز نيسـت. ايـن مسـئله بـا فرهنـگ           قصد پرستش و عبوديت)
اند؛ بدين معنـا كـه يحيـي      مسيحيان منطبق است كه براي حضرت عيسي  مقام الوهيت قائل

در برابر خداي خود سجده كرده است؛ مگر آنكه بگوييم مراد از اين سجده همان تصـديق  
و تعظيم او بوده است. از طرف ديگر مسـلمين و مسـيحيان هـر دو اذعـان دارنـد كـه يحيـي         

مـي زيسـته اسـت؛ لكـن هـيچ       (ع)خود از پيامبران بزرگ بوده كه در عصر حضرت عيسي 
  وارد نشده كه نشانگر سجده پيامبري بر پيامبر ديگر باشد.خبري 

  اسرائيليات داستان حضرت عيسي -2-2
در بحار به چشم مـي     (ع)ازجمله روايات اسرائيلي كه در نقل داستان حضرت عيسي

ْبـِرُئ  ...َو مي توان به روايتي اشاره كرد كه در باب هجدهم و ذيـل آيـه (   ،خورد
ُ
ْکَمـَه َو  أ

َ
 اْأل

ْبَرَص...
َ
بخشـم...)   مـي  بهبـودي  را]  پيسي[ برص به مبتاليان و مادرزاد ؛ (به اذن خدا) كورِ اْأل

 ) آمده است.49(آل عمران/ 

 هـر  مـي شـدند   جمـع  عيسـي  نـزد  مريض هزار پنجاه روز يك در گاهي: گويد وهب
 هـا  آن و مي رفت او به نزد عيسي نه اگر و مي رساند به عيسي را خود مي توانست كه كس
. / مجلسـي،  753، ص 2، ج 1372(طبرسـي،   .مـي داد  شـفا  آوردن ايمـان  به شـرط  دعا با را

   )259، ص 14، ج 1403
(براي نمونـه   ؛اين روايت منقول از وهب و تا حدودي مطابق با كتب مقدس مي باشد

و بـا آيـات قـرآن     1.)44ــ 40: 4./ عهـد جديـد: لوقـا/   34ــ 32: 1رك: عهد جديـد: مـرقس/  
هـزار نفـر) قابـل    50رد، به عالوه ازنظر عقلي هم تعداد ذكر شـده در روايـت (  هماهنگي ندا

 50تأمل مي باشد. جاي اين سؤال است كه مگر آن شهر و ديار چند نفر سـكنه داشـت كـه    

                                                                                                                   
تصميم نداشته است روايات صحيح را گردآورى و نقل كنـد، بلكـه هـر روايـت      جريج ابن: گويد مىدر روايات تفسيرى  جريج ابن

نيز در منتهـي  بو على حائرى .) ا238 ، ص  4 ج  . (سيوطي، بي تا،اى بيان شده، روايت كرده است آيه  درست يا نادرستى را كه درباره
ه اسـت. رجـال الكشـى، او را همـراه بـا           : در خالصة الرجال عالّمه حلّى آالمقال چنين آورده است مـده اسـت كـه وى از رجـال عامـ

 .) 264و  362 ، ص  4 ، ج ق1416، في احوال الرّجال ي المقالمنته... (گروهى ديگر ياد كرده و گفته است: اينان سنّى مذهبند

 و تمامي شهر برابر در گرد آمدند و او . چون شب فرا رسيد و خورشيد غروب كرد، جمله بيماران و ديوزدگان را نزد او آوردند، 1
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هزار نفر بيمار آنجا گرد هم مي آمدند؟! مضاف بر اين كـه وهـب كـه در آن جمـع حاضـر      
ي بگويد كه آن تعداد را شمارش كـرده باشـد؛   نبوده است پس بايد سخنش را مستند به كس

اما وهب كه از آن جمع غايب بوده، چطور به اين تعـداد دسـت پيـدا كـرده اسـت؟! بـراين       
ايـن روايـت    ،اساس و باتوجه به آنچه درگذشته درباره وهب و نظر عالمه راجـع بـه اوآمـد   

  قابل پذيرش نمي باشد.
از  45بـه چشـم مـي خـورد، حـديث       18روايت ديگري كه در اين باره در همان باب 

بـا دعـا بـه درگـاه      (ع)قصص االنبياست. در آن روايـت چنـين آمـده كـه حضـرت عيسـي       
فرزند زمينگير زني كنعاني را شفا مي دهد. (البته در روايت آمده است زمـاني كـه    ،خداوند
ماران با درخواست زن مواجه مي شود به او مي گويد: همانا به من امر شده كه بي (ع)عيسي 

بني اسرائيل را شفا دهم، اما زن اصرار نموده و بيان مي كند كه اي روح اهللا همانا كه سـگ  
پس تـو نيـز مـا را بهـره منـد       ،خوان اربابان و بزرگانشان بهره مند مي شوند ي ها از ته مانده

دست به دعا برداشـته و بـا اذن الهـي بيمـار شـفا مـي        (ع)عيسي  ،كن... و با اين خواهش زن
  )1097، ص 2، ج 1389. / مجلسي، 253، ص 14، ج 1403ابد.) (مجلسي، ي

ايمـان يـك زن   "همين مطلب با كمي تفاوت در انجيل مرقس نيز آمده، تحت عنوان 
: زني نزد او آمد كه دختر كوچكش گرفتار روح ناپاك بود؛ او خبر معجـزات  "غير يهودي

افتاد و التماس كرد كه فرزنـدش را از   عيسي را شنيده بود، از اين رو آمد و بر پاهاي عيسي
  شر روح ناپاك نجات دهد؛ اين زن اهل فينيقيه سوريه و غير يهودي بود.

عيسي به او گفت: من بايد نخست قوم خود يعني يهوديان را ياري كنم، خوب نيست 
ولـي   ،نان فرزندان را بگيرم و مقابل سگ ها بيندازم! زن جواب داد: درست است سرور من

سگ ها نيز از پس مانده خوراك فرزندان خانه مي خورند. عيسي گفت: آفرين، نيكو حتي 
  .)30 –24: 8(مرقس/  "پاسخ گفتي، به خاطر همين پاسخ دخترت را شفا مي بخشم...

به نظر مي رسد محتواي اين روايت و بخش مذكور از انجيل قابل نقد بوده و بايـد بـا   
بـراي شـفاي فرزنـد آن زن     (ع)يـل حضـرت عيسـي    ديده تأمل به آن نگريست؛ چرا كه تعل

عادالنه به نظر نمي رسد. درواقع اين سوال مطرح مي شود كه آيا اگر زن چنين پاسـخي بـه   
حضرت  نمي داد ايشان فرزند او را شفا نمـي بخشـيد؟! بـا وجـود اوصـافي چـون مهربـاني،        

چگونـه مـي    در سراسر كتاب مقدس ديـده مـي شـود،    (ع)رأفت و... كه از حضرت عيسي 
  توان چنين چيزي را از جانب ايشان پذيرفت؟!
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سـازگاري   ،اين روايت با اوصافي كه قرآن كريم براي ايشان و ساير انبيا بيان مي كند
با سيره انبيا نيز متمايز است، همچنين متن روايـت جـاي تامـل دارد، چـرا حضـرت       ؛وندارد

بايد طفل بي گناه را مجازات مي كرد و او را از نعمت الهي محروم مي ساخت؟  (ع)عيسي 
براين اساس مي توان گفت اين روايت كـه مطـابق مـتن انجيـل اسـت، صـحيح نبـوده و بـه         

  احتمال زياد از اسرائيليات مي باشد. 
كـه   21حديثي است از باب  ،ديگر روايتي كه مي توان آن را اسرائيلي محسوب كرد

مي باشد. در روايت دهـم، عالمـه از امـالي از امـام      (ع)به حكمت ها و مواعظ عيسي  راجع
به بعضي از يارانش فرمـود: آنچـه بـه خـود      (ع)آورده است كه: حضرت عيسي  (ع)صادق 

نمي پسندي به ديگران مپسند... و اگر كسي يك سـيلي بـه سـمت راسـت صـورت تـو زد،       
  )287، ص 14، ج 1403(مجلسي،سمت چپ صورتت را هم بياور تا بزند... 

چنين چيزي در فرهنگ اسالم به ويژه فرهنگ شيعيان جايگاهي ندارد و به هيچ وجـه  
با روحيه حق طلبي و مبارزه با ظلم و ظالمان سازگاري ندارد. شايد بتوان گفت اين روايـت  
 از اسرائيليات است، به خصوص با توجه بـه اينكـه همـين عبـارت در انجيـل لوقـا در بخـش       

...اگر كسي به يك طـرف صـورتت   "هم آمده است:  "گفتار عيسي درباره روش زندگي"
سيلي زد، بگذار به طرف ديگر هم بزند! اگر كسي خواست رداي تورا بگيـرد، پيراهنـت را   

  .)31ـ  29:  6(لوقا /  "هم به اوبده، اگر اموالت را گرفتند در فكر پس گرفتن نباش و...
ويج بي خيالي و مسئوليتي در بين مردم، ركود جامعـه و  اين سخن چيزي نيست جز تر

سكوت در مقابل ظلم. چنين چيزي هرگز از رهاوردهاي رسالت يك نبـي نيسـت كـه اگـر     
  .اين طور بود، اين همه مبارزه كه در طول تاريخ از آن ياد شده ديگر هيچ معنايي نداشت

و عيسـي (ع) در   در اين جا بررسي روايات بخش هاي مربوط به حضرت مـريم (س) 
بحاراالنوار به پايان رسيد. اين تحقيق و بررسي نتايج قابل مالحظه اي در پي داشـت كـه در   

  ادامه ارائه مي گردد.

  نتيجه گيري
بررسي (اين بخش هاي) بحار و تطبيـق آن بـا برخـي تفاسـير      ،چنانكه مالحظه گرديد

ها توجه داشته و رأي ايشـان در   نشان داد، عالمه مجلسي همواره به اسرائيليات و راويان آن
بطالن اسرائيليات و راويان آن را در سراسر بحار مي توان يافت. در واقع عالمه اين موارد را 
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باطل دانسته و منقوالت راويان اسرائيلي (چون: كعب االحبار، وهب بن منبه، ابـوهريره و...)  
  اجهه با اسرائيليات است.را صحيح نمي داند؛ و اين مالك و معيار عالمه مجلسي در مو

اما در مورد اينكه چرا با وجود رد اين اقوال باز هـم بـه طـرح و بيـان آن هـا پرداختـه       
عالمه و تالش بـراي فـراهم آوردن    "جامع نگري"است، مي توان گفت كه شايد علت آن 

اثري دايرة المعارفي بوده است، و نيز اين كه عالمه به قصد روشـنگري و آگـاهي مخاطـب    
ن روايات را مطرح كرده اند، چراكه به وضوح بر نقاط ضعف و داليل بي اعتباري آن ها اي

پافشاري مي كند. پس بايد گفت عالمه مجلسي اين روايات را مطرح كرده انـد تـا درواقـع    
راوي صـرف اسـرائيليات    ،نـه ايـن كـه خـود     ،متون روايي را از معضل آن ها نجات بخشند

به ايـن   ،ن راوي ناقدي است كه با ژرف انديشي و احتياط كاملباشند. به عبارت ديگر ايشا
  ورطه قدم نهاده اند.

نتايج بررسي ها چيزي جز دقت عالمه در قبـال اسـرائيليات    ،درحوزه كاري اين مقاله
را نشان نمي دهد، چرا كه در قسمت هاي بررسي شده (همان طور كـه گذشـت) عالمـه بـه     

دله آنها را رد مي كند؛ بنابراين اشكال منتقدان در اين بخش نقادي اسرائيليات پرداخته و با ا
  هاي بحار صادق نيست، ساير بخش ها نيز نياز به تأمل و بررسي دارد.

در نهايت بايد گفت بررسي داستان ايـن دو بزرگـوار در بحـاراالنوار و تطبيـق آن بـا      
الزم را مبـذول  دقـت   ،بيـانگر آن اسـت كـه عالمـه در نقـل روايـات       ،نظرات ديگر مفسران

تا حد زيـادي از نفـوذ روايـات     ،داشته و با گزينش احاديث بر اساس معيارهاي خاص خود
اسرائيلي به بحار جلوگيري كرده است، به طوري كه از ميان صدها روايتي كه عالمـه بـراي   

برگزيده تعداد بسيار انـدكي اسـرائيلي محسـوب     (ع)تشريح داستان حضرت مريم و عيسي 
ايـن امـر خـود دليلـي اسـت بـر ژرف نگـري عالمـه و در نظـر گـرفتن بطـالن            مي شـود، و  

 اسرائيليات به عنوان يكي از مالك هاي انتخاب احاديث بحاراالنوار.

  
  
  

  ...بسي بيماران كه گرفتار امراض گونه گون بودند شفا بخشيد و بسي ديوها را دفع كرد
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