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استادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

نصره باجی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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چکیده
موضوع پیدایش اسرائیلیات در میان مسلمانان و راهیابی آن بده حدوزههدای حددیث ،تداریخ و تفسدیر ،بسدی
درخور اهمی ،اس .،با آغاز عصر تدوین تفسیر ،اسرائیلیات بسیاری که وارد حوزهی فرهنگ اسالمی شده
بود ،به تفاسیر راه یاف ،که تفاسیر شیعه نیز از این امر مستثنا نبودند .شیوهی تعامل مفسران شیعی با روایدات
اسرائیلی از جه ،ذکرسند ،نقد و ردال آنها متفاوت بودهاس .،آسیبهای اساسی این رویکرد تفسیری ،به دو
امدر باز میگردد :یکی ،پرهیز از بررسی سندی روایات و دیگری ،پرهیز از تحلیل داللی و عرضة آنها بدر
دالیل قوعی نقلی و عقلی؛ چنان که میراث فرهندگ روایدی اهدل بید ،ع) ،گنجیندهای علیده اسدرائیلیات و
خرافه اس .،یکی از تفاسیر شیعه ،تفسیر«منهج الصادقین فی إلزام المخالفین نگاشتة مالفتحاهلل کاشانی اس،
که در آن روایات اسرائیلی به چشم میخورد .مفسر ،گاهی این روایات را به منظور نقد آورده اس،؛ ولدی
در برخی موارد ،مخصوصا در داستانهای انبیاء مانند داستان حضرت نوح ع) ،روایدات اسدرائیلی را بددون
هیچ نقدی آوردهاس .،این روایات افزون برکاستیهای سندی ،از نظر محتوایی هم سستیهایی داشدته و بدا
نص صریح قرآن ،احادیث معصومان ع) ،عقل و علم در تعارضاند.

واژگان کلیدی :قرآن ،حدیث ،منهج الصادقین ،نوح ،اسرائیلیات.
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مقدمه
وجددود داسدتانهددای متنددوع از پیدامبران و اقددوام در قددرآن از سددویی و وجددود خاهددا و
اجماالت در این داستانها از سویی دیگر ،درکنار حد

کنجکدداوی مسددلمانان در دانسددتن

حقایق این داستانها ،موجب ورود احادیثی در این باره در تفاسیر فددریقین شددد کدده بعدددها
بسیاری از آنها به اسرائیلیات مشهور گش« .،اسددرائیلیالات در اصددوالح ،گدداهى در معنددایى
ویژه ،فقددط بددر آن دسددته از روایدداتى ااددالق مددىگددردد کدده صددبغه یهددود دارد ر.ز؛
مصاحب ،بیتا ،ر )135 :1و گاهى در مفهومى گستردهتر از آن بهکار مددىرود و هددر نددوع
روای ،و حکایتى را که از منابع غیراسالمى وارد قلمرو فرهنگ اسالمى مىگدردد ،شددامل
مىشود ر.ز؛ نعنانه .)73 :13۹0،برخی نیز تمام اخبار بیاساسی که دشمنان اسالم با سوء
ن الی ،جعل کرده تا مبانی فکری مسلمانان را سسدد ،نماینددد ،اسددرائیلیات نامیددهانددد ر.ز؛
ذهبی :1۴05 ،صص .)23-22در این میان ،همچنان که اشاره شد ،تفاسیر شیعی نیز بدده دور
از گزند این اسرائیلیات نبودهاس ،،هر چند همدده آنهددا بدده یکسددان بددا ایدن پدیدده برخددورد
نکردهاند .برای مثال در تفسیر قمی  307ق) ،روایاتی وارد شده که با موازین عقل و شددرع
سازگار نبوده ،به هیج روی نمدیتددوان بدده آنهددا اعتمدداد کددرد ر.ز؛ معرفدد ،1۴18 ،،ر:1
صص )18۹-188و در تفسیر التبیان ،شیخ اوسی  )۴60-385که پیروی از دالیدل عقلدی و
نقلی را مسلم شمرده و در دلیل نقلی ،تواتر بودن آن را شرط کرده ،بسدیاری از روایدات و
اقوال مفسران ابقة نخستین را نپذیرفتهاس ،،از این رو وقتی پارهای از روایات اسددرائیلی را
که از امثال کعباالحبار و وهببن منبه و مانند آنها روای ،شده ،نقل مدیکنددد ،آنهددا را
نقددد م دیکنددد و مجعددول و ب دیپای ده بددودن آنهددا را بددا اسددتدالل ثابدد ،م دیکنددد ر.ز؛
محمدقاسمی.)225 :1388 ،
در تفسیر روض الجنان وروح الجنان ،ابوالفتوح رازی  )۴80-535بددا ایدن کدده دربددارة
تاریخ گذشتگان و قصص انبیاء ،مدددعی پرهیدز از بیدان ایدن گوندده احادیدث اسدد ،ر.ز؛
ابوالفتوح رازی ،1۴08 ،ر ،)25۹ :13اما هنگام بیان این موالدب ،بسدیاری از اسددرائیلیات را
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ثعلبدی کدده لبریدز از اخبددار ضددعی

اسدد ،ر.ز؛

حقددوقی ،13۴8-13۴6،ر )26 :1و در تفسدیر مجمددع البیدان نیدز ابرسدی ،)۴68-5۴8گدداه
داستانها و قصص اسرائیلی را با ذکر سند و انتسا آنها بدده راویدانش -خددواه از صددحابه و

تابعین باشند و خواه از مسلمانان اهل کتابی چون کعددب االحبددار– در تفسدیرخود آورده و
در مواردی چند بدون هیچ نقد و تحلیلی از آنها گذشته اس[،مانند داستان خرافدی عددور
بددن عندداق] ر.ز؛ ابرسدی1372 ،ش ،ر :3صددص ،)27۹-278ولدی هنگددامی کدده چن دین
روایات و داستانهایی را مخال

با اعتقادات شیعه و مباین بددا مبددانی شددرع تشددخیص داده،

بدون مسامحه به آنها تاخته و بی پایه بودن آنها را ثاب ،کرده اس،؛ از جمله داستانهای
خرافی را که منافی عصم ،انبیا باشد ،تکددذیب نمددودهاسدد ،ر.ز؛ ابرسدی ،1372 ،ر:8
 )835و در تفسدیر المیدزان ،علالامدده اباابددائی  )1321-1۴02را مدیتددوان از شدداخصتددرین
مفسران در زمینه مقابله با اسرائیلیات دانسدد .،وی اعتمدداد کامددل بدده آثددار و اخبددار و قبددول
جمیع منقوالت بدون تأمل و گزینش را مددورد انتقدداد قددرار داده و معتقدد اسدد ،ایدن عمددل
باعث آمیخته شدن روایات اسرائیلی با سایر روایات شدددهاسدد ،ر.ز؛ اباابددائی،137۴ ،
ر :11صص.)13۴-123
علالامه ،هشدار میدهدکه تعدادی از مفسران بدددون بررسدی روایدات اسددرائیلی بدده آنهددا
اعتماد کددرده و تفاسدیر خددود را بددا آن پرکددردهانددد ر.ز؛ اباابددائی ،137۴،ر.)13۴ :11
همچنین بسیار میشود که ایشان نصوصی را از تورات و انجیل نقل میکند و با قصددههددای
قرآنی در موضددوع خاصدی مقایسدده و بدیاعتبدداری آن نصددوص را اثبدات مدیکنددد ر.ز؛
االوسی :1370،صددص .)275-2۴1بدداالخره یکدی از ایدن تفاسدیر ،تفسدیر مددنهج الصددادقین
کاشانی اس ،که در این مقالده ،ضددمن معرفدی مختصددر ایدن کتددا و نویسددنده آن ،نحددوه
مواجهة این تفسیر با اسرائیلیات را مورد بررسی و تدقیق قرار میگیرد.
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پیشینۀ موضوع
«اسرائیلیات یکی از موضددوعاتی اسدد ،کدده در سددالهددای اخیدر بدده آن توجدده بیشددتری
شدهاس .،البته پیشتر برخی از مفسران مانند زمخشددری و فخدر رازی و ...در ضدمن تفاسدیر
خدددود ،اشددداراتی بددده اید دن موضدددوع داشدددتهاندددد؛ ولد دی امدددروزه کتدددا هدددای مسدددتقلی
همچون«:اسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفاسدیر از سددعد یوسد محمددود ابددوعزیز؛
«االسرائیلیات فى التفسیر و الحدیث از محمد حسین ذهبى« ،االسددرائیلیات و الموضددوعات
فى کتب التفسیر از محمد ابوشهبه و «االسددرائیلیات و اثرهددا فددى کتددب التفسددیر از رمددز
نعناعه؛ در این زمینه نگاشته شدهاس .،نویسندگان این کتب ابتدا به مفاهیم کلدی در مددورد
اسرائیلیات پرداختهاند ،سپ روایات اسرائیلی موجود در هر یک از داسددتانهددای انبیداء را
بصورت جداگانه بیان کرده و نقد کوتاهی بر آنها وارد کردهاند .همچنین پایاننامههایی با
عنددوان «اسددرائیلیات و تدداثیر آن در تفاس دیر قددرآن کددریم از س دید محمدحس دین صددادقی و
«بررسی اسرائیلیات در تفسیر الدرالمنثور و نورالثقلین از مرجددان نجفدی؛ در ایدن زمیندده بدده
نگارش درآمدهاس.،
عدهای نیز در این زمینه مقاالتی نگاشتهاند که از جمله آنها «اسرائیلیات در کتددا هددای
تفسیری وتاریخی از یعقو جعفددری نیدا؛ «بررسدی و نقددد اسددرائیلیات در تفسدیر قددرآن و
احادیث اسالمی از مهدددی ایدزدی مبارکدده اسدد .،ایدن مقالدده نیدز بدده اددور اختصاصدی بددا
محوری ،داستان نوح در سورة هود ،به نقد و بررسی نحوه مواجهه کاشانی در تفسیر خددود
منهج الصادقین میپردازد؛ امری که به اور مستقل کسی از محققین بدان نپرداخته اسدد ،و
امید اس ،کدده بددا ایدن تحقیدق ،ذهنید ،درسددتی نسددب ،بدده موضددع عمددوم تفاسدیر شدیعه در
خصوص اسرائیلیات به دس ،آید .عل ،محوری ،این سوره و داستان حضرت نوح ع) در
این مقاله به اور تفصیل در سوره اعراف ،هود ،مومنون ،شعراء ،قمر و نوح آمددده اسدد ،و
از همه این موارد مفصلتر ،سوره هود اس ،،زیرا سرگذش ،ایشان در  25آیه یعنى از آیه
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 25تا  ۴۹بیان شدهاس ،ر.ز؛ مهران 1383 ،ر .)۴ :۴لذا ما معیار بررسدی ایدن داسددتان را
سورة هود قرار دادهایم.

 .۱آشنایی با ملّا فتحاهلل کاشانی
ایشان از مفسران به نام قرن دهم بوده ،ولی متاسفانه هیچ یک از کتب تاریخی ،سال تولد
وی را ثب ،نکردهاند .در مورد تاریخ وفات ایشان ،دو قول وجود دارد .برخی سال وفات
ایشان را  ۹77هق در کشمیر و عدهای ۹88 ،هق در کاشان دانستهاند .آقا بزرگ تهرانی
قول دوم را صحیح میداند ر.ز؛ آقا بزرگ تهرانی ،بیتا ،ر .)23۴ :7بسیاری از علما،
شخصی ،کاشانی را ستوده و تفسیر منهج الصادقین را یکی از تفاسیر با ارزش دانستهاند
ر.ز؛ افندی1۴01 ،ق ،ر3۹2 :۴؛ کحالاله ،بی-تا ،ر.)51 :8

 .۲آشنایی با تفسیر منهج الصادقین
تفسیر «منهج الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و إلزام المخالفین نوشددته مددال فدتح اللالدده
کاشانى از علمای شیعه بوده که در قرن دهم متوفی  ۹88یا  ۹۹7هد.ق) میزیسدد ،ر.ز؛
آقا بزرگ تهرانی ،بیتا ،ر :23صص1۹۴ – 1۹3؛ سبحانی ،1۴18 ،ر )1۹7 :10این تفسیر،
از تفاسیر ارزشمند شیعى اس ،که به زبددان فارسددى و بنددابر ادبیدات قددرن دهددم ،بدده صددورت
سلی و روان نوشته شده اس،؛ هر چند برای خوانندة امروزی ،نوشتهای روان بدده حسددا
نمیآید.
گفته شده...« :این تفسیر به زبان فارسى اسدد .،تددا سددى چهددل سددال اخیدر یگاندده تفسدیر
فارسى متداول بود .مؤل این تفسیر مرحوم مال فتح اللَّه بن شکر اللَّه کاشانى اس ،کدده در
قرن دهم هجر میزیسته اس .،غالب تألیفات این مرد به زبان فارسى اس،؛ از جمله آنها
شرح نهجالبالغه اس ،که البته ترجمها اس ،فارسى با شددرحى مختصددر ر.ز؛ موهددری،
بی تا ،ر :1۴صص.)۴06 – ۴05

۱44
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کاشانی در مقدمة تفسیر میگوید «پیش از شروع در مقصددود مقدمدده در سددلک تقریدر
میباید که مبتنى باشد بر آنچه معرف ،آن الزم اس ،بر هرکه در این علم خوض مینماید
 ...کاشانی ،1336 ،ر ،)5 :1لذا ده فصل را در مقدمه بیان میکند کدده بدده برخدی مباحددث
مربوط به علوم قرآنی؛ مانند قاریان قرآن ،معنای تفسیر و تأویدل قددرآن ،اعجدداز قددرآن و ...
اشاره دارد؛ همچنین مؤل

در بیان عل ،نگارش کتا  ،انتقدداداتی کلدی بددر تفاسدیر دیگددر

میکنددد کدده تددالش کددرده در تفسدیر خددود آنهددا را رفددع کنددد همددان) .او همچندین دلی دل
نامگذاری تفسیر خود به «منهج الصادقین فی تفسدیر القددرآن المبدین و إلددزام المخددالفین را
دفاع و روشن ساختن راه و روش ائمه ااهار ع) میداند همان).

 .۳اسرائیلیات در داستان حضرت نوح(ع)
متأسفانه بسیاری از روایات خرافی و جعلی در زمینه اندددازه کشددتی حضددرت نددوح ع)،
آفرینش عجیب حیوانات از همدیگر ،فرزنددد حضددرت نددوح ع)؛ در داسددتان زنددگی ایدن
پیامبر ،وارد شده اس ،ر.ز؛ مهران1383 ،ش ،ر :۴صص78-71؛ ابو عزیز ،صددص-112
115؛ قاسمی :1383 ،صص.)28۹-271
عدهای از مفسالران نیدز ایدن روایدات اسددرائیلی را وارد تفاسدیر خددود کددردهانددد و از آن
روایات در جه ،تفسیر آیات استفاده کردهاند ر.ز؛ ابری1356 ،ش ،ر2۴ :12؛ قمدی،
1367ش ،ر326 :1؛ ابوالفتدددوح رازی1۴08 ،ق ،ر27۴ :6؛ سد دیوای1۴0۴ ،ق ،ر327 :3؛
فیض کاشانی1۴15 ،ق ،ر۴۴5 :2؛ آلوسی1۴15 ،ق ،ر .)128 :۴کاشانی نیدز بدده برخدی از
این روایات اشاره کرده اس .،این روایات در سه دسته بدده شددرح زیدر مددورد بررسدی قددرار
میگیرند:
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 .۱-۳مشخصات جزئی کشتی
کاشانی در تفسیر آیددة ﴿ َو اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنا َو َو ْیِنا َو ال تُخاطِبْنِی فِی الَّ ذِینَ ظَلَمُ وا

إِنَّهُمْ مُغْ َقُونَ﴾ هودن )37و به ساختن کشتى در حضور و مشاهده ما و به دستور ما مشغول
شو و درباره ستمکاران که البته باید غرق شددوند دیگددر بددا مدن سددخن مگددو ) و در مددورد
مشخصدات کشددتی همچددون جددن  ،چددو  ،نحددوه سدداختن آن ،اندددازه اددول و عددرض و
ابقهبندی آن روایات اسرائیلی زیادی به شرح زیر آوردهاس:،

 .۱-۱-۳طول و عرض کشتی
کاشانی از ابن عباس چنین نقل میکند«:نوح کشتى را در مدت دو سال از چو سددار
بساخ ،که اول آن سیصد ذرع بود و گفتهاند که هزار و دویس ،،عددرض آن پنجدداه ذرع
و بقولى ششصد و ارتفاع آن سى ذرع و بقولى سدى و سدده ذرع اسدد ،و نیدز از حسددن نقددل
کرده کدده اددول آن هددزار و دویسدد ،گددز بددود و عددرض آن ششصددد گددز بددود کاشددانی،
1336ش ،ر۴37 :۴؛ و نی دز بددرای اصددل حدددیث ر.ز؛ ابددری ،1۴12 ،ر22 :12؛ ثعلب دی،
 ،1۴12ر167 :5؛ ابوالفتوح رازی ،1۴08 ،ر265 :10؛ زمخشری ،1۴07 ،ر.)3۹3 :2

 .۲-۱-۳طبقهبندی کشتی
کاشانی دربارة ابقهبندی کشتی حضرت نوح ع) نیز چنین نقددل مدیکنددد« :و آن را بددر
سه ابقه مرتب ساخ ،و به قیر موال گردانید و به حکم الهى زوجى از هر حیوانددات جمددع
کرد و ایور را در ابقه علیددا و سددباع و بهددایم را در سددفلى و آدمیددان را کدده از اهددل ایمددان
بودند با امتعه و اغذیه در وسط جا مقرر فرمود همان).
و از کشاف نقل میکند که« :در ابقه اسددفل وحددوش و سددباع و هددوام بددود و در بوددن
اوسط دوا و انعام و در ابقه اعلى نوح بود و کسانى از اهل ایمان که با او بودند و آنچده
از ااعمه و امتعه محتار الیه ایشان بود و جسد آدم ع) را نیز در این ابقه نهاد بر وجهى که
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معترض بود میان مردان و زنان کاشانی1336 ،ش ،ر ۴36 :۴و برای اصل حدددیث ر.ز؛
زمخشری1۴07 ،ق ،ر.)3۹3 :2

 .۳-۱-۳نقد و بررسی
الزم به ذکر اس ،که چون اغلب احادیث این آیه دارای سند مشترکی هسددتند؛ لددذا در
ابتدا هر کدام از احادیث را به صورت جداگانه نقد محتددوایی کددرده سددپ
آنها را به صورت مشترز نقد سندی خواهیم کرد.

در پایدان همدده

با نگاهی به تورات ،به روشنی میتوان فهمید که منبددع همدده روایداتی کدده بدده جزئیدات
کشتی نوح پرداختهاند؛ از تورات اس ،،چنانکه در سفر پیدایش آمدددهاسدد«:،و چددون ر
دید شر انسان در زمین زیاد شد و تمامى خاارات فکر قلب بشر همه روزه شر شددد ،ر
غصه دار شد که دید عمل انسان در زمین این اور شده و در قلب خود تاسد خددورد ،بدده
ناچار فرمان داد که جن این بشر را که من آفریدهام از رو زمین محو کنید...؛ اما نددوح،
نعم ،را در چشم ر بدید اینها همه فرزندان نوحند و نددوح مددرد نیکوکددار و در میددان
اقران و نزدیکان خود مرد کامل بود و با خدا سیر مىکرد و برا او سه فرزند متولد شد
به نامها «سددام « ،حددام و « یافددث و زمددین در پددیش رو خددا فاسددد شددده و پددر از الددم
گردید ،خدا زمین را دید که فاسد شده ،زیرا هر فددرد از افددراد بشددر اریقدهاش در زمددین
فاسد شد .آن گاه خدا به نوح فرمود که عمر کل بشری ،بسر آمده و دارم مىبیددنم کدده بدده
زود نابود مىشوند ،برا اینکه زمین از رفتار آنان پر از الم شده و من نابود کننده آنددان
و نابود کننده زمینم ،تددو بددرا خددودت از چددو «کددوفر سددفینها بسدداز و در آن کشددتى
خانههایى جدددا جدددا بسدداز و از داخددل و خددارر آن را قیرمددالى کددن و آن را بدددین منددوال
مىساز که اولش سیصد ذراع ،عرضش پنجاه ذراع و بلندیش سددى ذراع باشددد و بددرا
آن پنجرها به بلند یک ذراع قرار مىدهى و در ورود آن را کدده مددىسدداز در دو
سم ،آن مسکنهایى رو هم ،یعنى به صورت سه ابقدده بدداال و پددایین و متوسددط درسدد،
مىکنى ،که اینک مددن دارم اوفددان آ بددر رو زمدین را مددىآورم همدده جانددداران رو
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زمین مىمیرند؛ ولى من عهدم را با تددو اسددتوار مددىدارم ،تددو ،فرزندددان ،همسددرت و همسددر
فرزندان ،داخل کشتى مىشوید و از هر جاندار صاحب جسد یددک جفدد ،داخددل کشددتى
مى کنى تا نسل آنها از بین نرود ...و باید این یک جف ،نر و مدداده باشددند .نددوح بددر حسددب
دستور که خدا تعالى داده بود ،عمل کرد تورات ،سفرپیداش2002 ،م ،بددا ششددم،
.)6-17
این روایات ازچند نظر قابل بررسی هستند:

 .۱-۳-۱-۳اشتمال حدیث بر عجائب و غرائب و شرح و بسط جزئیات
یکی از معیارهای شناخ ،احادیث ساختگی ،شرح جزئیات یک داستان یا واقعه بدون
داشددتن منبددع معتبددر اسدد ،ر.ز؛ بسددتانی1386 ،ش .)31۴ :یک دی از تفدداوتهددای داسددتان
نوح ع) در تورات با قرآن؛ پرداختن به جزئیات اس .،قرآن کریم از ذکر جزئیات داستان
ساک ،اس ،،ولی در بعضى از روایات موالبى دیده میشود که بعید به نظر مىرسد ،امثال
این معانى که بیشتر به جعلیات اسرائیلى شبیه اس،؛ در قصهسددرایىهددا صددحابه و تددابعین،
زیاد به چشم میخورد .از ارف دیگر دانستن این مسائل هیچ فایدهای ندارد .فرو رفتن در
چنین جزئیاتی بخصوص با نبود روایات صحیح ،هیچ ارزشی ندارد.آنچه از آیدات فهمیدده
میشود این اس ،که آن کشتی آنقدر وسیع بوده که ایمان آوردندگان به نوح و همراهددان
و وسایل مورد نیازشان و حیوانات را در خود جای دادهاس .،قرآن نیز تنها به ذکددر همدین
حدد بسددنده کددردهاسدد ،ر.ز؛ فخددر رازی1۴20 ،ق ،ر3۴5 :17؛ آلوسدی1۴15 ،ق ،ر:6
2۴۹؛ اباابائی137۴ ،ش ،ر .)383 :10ابددن کثیدر نیدز پد از ذکددر ایدن روایدات؛ آنهددا را
روایات واقعا عجیب و غیر قابل اعتماد ،معرفدی مدیکنددد ر.ز؛ ابددن کثیدر1۴1۹ ،ق ،ر:2
 688و ر.)277 :۴
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۱4۸

 .۲-۳-۱-۳وجود تفاوت و تهافت در روایات
دلیلی دیگر که میتددوان بددرای سدداختگی بددودن ایدن احادیدث آورد؛ وجددود تفدداوت و
تهاف ،بسیاری اس ،که در این احادیث به چشم میخددورد؛ بدده اددوری کدده از حسددن نقددل
شده :اول کشتى نوح یک هزار و دویس ،ذراع بوده و عددرض آن ششصددد ذراع .و قتدداده
گفته :اول آن سیصد ذراع و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاعش سى ذراع بددوده و در آن ،در
قسم ،عرض آن قرار داشتهاس .،و ابن عباس گفته :کشتى مزبور مرکب از سه ابقه بددود.
یک ابقه برا مردم و ابقه دیگر برا چهارپایان و ابقه سوم بددرا جددانوران و وحددوش،
بدین ترتیب که ابقه زیرین جا وحوش و درندگان و جانوران بددود و ابقدده وسددط جددا
چارپایان و خود نوح و همراهانش در ابقه باال جا گرفتند در حالی که باز از ابن عبدداس
نقل میکنند که ایور در ابقه علیا و سددباع و بهددایم را در سددفلى و آدمیددان را کدده از اهددل
ایمان بودند بددا امتعدده و اغذیدده در وسددط قدرار داشددتهانددد ر.ز؛ ابرسدی1360،ش ،ر،12
ص )55و نیز برای اصل حدیث ر.ز؛ ابری ،1۴12 ،ر22 :12؛ ثعلبدی ،1۴12 ،ر167 :5؛
ابوالفتوح رازی ،1۴08 ،ر265 :10؛ زمخشری ،1۴07 ،ر.)3۹3 :2
این همه اختالف موجود در روایات خود دلیل بسیار قوی بر جعلی بودن آنهاس ،چرا
که هددر کد ادداهر و مشخصدات کشددتی را بددر اسدداس ذهددن خیدال پددرداز خددود توصدی
کردهاس.،

 .۲-۳اسرائیلیات مربوط به حوادث شگفت انگیز کشتی نوح(ع)
 .۱-۲-۳خلقت عجیب حیوانات از یکدیگر در کشتی
کاشانی از کشاف نقل میکند؛ حواریان عیسى ع) التماس کردند کدده شخصددى را کدده
در زمان نوح مرده باشددد زنددده کنددد ،تددا کیفیدد ،کشددتى نددوح از او معلددوم کنندد حضددرت
عیسى ع) پشته از خاز آورد و کمى از آن خاز برداش ،و فرمدود «أتدددرون مددن هددذا
میدانید که این خاز کیس ،گفتند اللَّدده و رسدوله اعلددم فرمددود هددذا کعددب بددن حددام بددن
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نوح ع) اس ،بعد از آن عصا را بر آن پشته خاز زد و گف« ،قُدمم بِدهللِذمنِ اللالدهِ پیددر از آن
جا برخاس ،و خاز از سر خود مىافشاند عیسى او را گفدد ،بدده ایددن شددکل مددرده بددود
گف ،نه جوان مردم اما چون آواز تو بگوش من رسید که «قُم گمان بردم که قیام ،قددایم
شده از هو ل آن پیر شدم فرمود که از کیفی ،و کمیدد ،کشددتى نددوح مددا را خبددر ده گفدد،
اول آن هزار و دویس ،گز بود و عرض آن ششصد گز و سه ابقه بود ابقدده بددرا دوا
و وحوش و ابقه برا ایور و ابقه از برا حضرت نوح ع) و کسددانى کدده بددا او بودنددد و
چون سرگین چهارپایان بسیار شد و مردمان از آن متاذ شدند ،حق تعالى از زیر دم پیلددى
یک جف ،خوز بیافرید تا آن همه پلیدیها و سرگینها را بخوردند و چون موش در آن
بسیار شد از بینى شیر گربه بیافرید و موشان را بخورد .حواریان گفتنددد یددا روح اللَّدده بفرمددا
تا کعب بن حام بن نوح) با ما به شهر آید عیسى ع) فرمود که چگونه با شما بیایددد و حددال
آنکه روز در زمین ندارد پ

او را گف ،که«عُد بِهللِذمنِ اللالهِ کما کُنم ،فى الحددال بخدداز

پنهان شد ر.ز؛ کاشانی1336 ،ش ،ر۴37 :۴؛ زمخشددری ،1۴07 ،ر3۹۴ :2؛ و نیدز بددرای
اصل حدددیث ر.ز؛ ابددری ،1۴12 ،ر22 :12؛ ثعلبدی ،1۴12 ،ر167 :5؛ ابوالفتددوح رازی،
 ،1۴08ر267 :10؛ زمخشری ،1۴07 ،ر.)3۹3 :2

 .۲-۲-۳دعای خیر برای کبوتر و نفرین کالغ
کاشانی در ادامه روای ،باال ،باز از کشاف نقل میکند که:
«عیسى ،او کعب بن حام بددن نددوح) را گفدد ،کدده نددوح چگوندده دانسدد ،،همدده شددهرها
خرا شدند وی گف :،کالو را گف ،که برو و در ااراف عالم بگرد و خبر بالد را به مددا
برسان کالو برف ،و به مردار مشغول شده ،بسیار دیر کرد و نوح بر او نفرین کرد و گفدد،
خدایا او را از اباع مردمان برمان و منزل او را در خرابهها مقرر فرما و کبددوتر را فرسددتاد و
زود بازگش ،دعا خیر در حق او تقدیم رسانید و گفدد ،بددار خدددایا دل مردمددان را بدده او
مألوف گردان و او را در خانهها جا ده کاشانی1336 ،ش ،ر)۴37 :۴؛ نیز بددرای اصددل

۱۵۰
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حدیث ر.ز؛ ابری ،1۴12 ،ر22 :12؛ ثعلبی ،1۴12 ،ر167 :5؛ ابوالفتددوح رازی،1۴08 ،
ر267 :10؛ زمخشری1۴07 ،؛ ر.)3۹3 :2
متن این احادیث چنان تمسخرآمیز اس ،که هر عاقلی بددا خواندددن آن ،پدی بدده خرافدی
بودن آنها خواهد برد .متن غیر عقالنی آنها روشنترین دلیل برای رد آنهددا اسدد .،مفسددران
در مورد این افسانهها چنین گفتهاند که درکتددب روایددی ،از ایدن قبیدل روایدات فددراوان بدده
چشم میخددورد کدده موجددب حیدرت انسددان مدیشدود .خداونددد ،بددز و مدیش را از ابتدددا بدده
همینگونه امروزی آفریده اس ،و الزم نبود که گربدده را از شدیر یدا خددوز بیافریندد و بدده
فرض درس ،بودن ،الزم نبود که نوح همه حیوانات را به کشتی وارد کند ،بلکه کافی بود
که یک حیوان وارد کشتی شده و از عوسههای مکرر او حیوانهایی کدده در آینددده مددورد
نیاز بودند ،خلق میشدند .این احادیدث از اباایدل و اسددرائیلیاتی اسدد ،کدده بددا روح اسددالم
منافدددات دارد ر.ز؛ آلوسدددی1۴15 ،ق ،ر253 : 6؛ رشیدرضدددا ،بدددی تدددا ،ر10۴ :12؛
اباابائی137۴،ش ،ر.)383 :10

 .۳-۲-۳چگونگی وارد شدن شیطان به کشتی
کاشانی در مورد نحوة ورود شیوان به کشددتی از ابددن عبدداس چندین نقددل مدیکنددد:اول
چیز که او را نوح در کشتى درآورد مورچه خددورد بددود و آخددر خددر؛ چددون درازگدوش
خواس ،کدده در کشددتى رود ،ابلددی در دنبددال او آویخدد ،هددر چنددد درازگددوش را بددر آن
داشتند که به کشتى رود ،امتناع کرد .نوح فرمود که «ادمخُلم وإنم کان الشالیموانُ معددک دراز
گوش در کشتى رف ،و ابلی با او بود ،چون نوح نگاه کرد و ابلی را بدید گف ،بیددرون
رو یا عدو اللَّه ابلی جزع کرد و زار نمود .نوح و را بر پش ،کشتى نشاند و همچنددین
روای ،میکند که مار و کژدم آمدند و گفتند که ما را در کشتى بر .گف ،نبرم که از شما
مضرت و ایذا به مردمان و بندگان میرسد گفتند که با تو عهد کردیم که هددر کدده نددام تددو
برد ما و را گزند نرسانیم پ باین شرط ایشان را در کشتى آورد و از ایددن جهدد ،اسدد،
که هر که از مار و کژدم ترسد این آیه بخواند که ﴿سَ المٌ عَل ى نُ و)ٍ فِ ی الْع الَمِینَ* إِنَّ ا
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کَذلِكَ نَجْزِل الْمُحْسِنِینَ* إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُّْمِنِینَ﴾ صافاتن )81-7سالم و تحیال ،بر نوح
[خدا پرس ]،در میان عالمیان بددادم مددا نیکوکدداران را چنددین پدداداش مددىدهددیمم کدده او بدده
حقیق ،از بندگان با ایمان ما بود)؛ از گزند ایشان ایمن گدردد ر.ز؛ کاشددانی1336 ،ش،
ر۴3۹ :۴؛ و نیز بددرای اصددل حدددیث ر.ز؛ ابددری ،1۴12 ،ر23 :12؛ ثعلبدی ،1۴12 ،ر:5
170؛ ابوالفتوح رازی ،1۴08 ،ر :10صص.)271-270

 .۴-۲-۳نقد و بررسی
ساختگی بودن این احادیث آنقدر آشکار اس ،کدده نیدازی بدده نقددد و بررسدی ندارنددد؛
بهاوری که هر انسان عاقلی ،وقتی با اینگونه داستانها برخورد کند ،متوجه خواهد شد که
آنها تنها برخاسته از یک ذهن خیال پرداز میباشند .چرا که شیوان از جن آتددش اسدد،،
پ نمیتواند درآ غرق شود و او هیچ ترسی از اوفان نداشددته اسدد ،کدده بخواهددد وارد
کشتی شود تا خود را نجات دهد ر.ز؛ قاسمی.)273 :1383 ،

 .۳-۳اسرائیلیات مربوط به نفرین حضرت نوح(ع) درحق فرزندش
 .1-3-3کاشانی در تفسیر آیة ﴿ َتَّى إِذا جاءَ أَمْ ُنا َو فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا ا ْمِلْ فِیها مِنْ کُلٍّ

مَ ْوجَیْنِ ارْنَیْنِ َو أَهْلَكَ إِالَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْ هِ الْقَ وْلُ َو مَ نْ آمَ نَ َو م ا آمَ نَ مَعَ هُ إِالَّ قَلِی لٌ﴾

هودن[ )۴0نوح به ساختن کشتى و قوم به تمسخر پرداختند] تا وقتى کدده فرمددان [قهددر] مددا
فرا رسید و از تنور آتش آ بجوشددید ،در آن هنگددام بدده نددوح خوددا کددردیم کدده از هددر
جف ،حیوان دو فرد [نر و ماده] با جمیع خددانوادهات جددز آن [پسددرت کنعددان و زندد ]،کدده
وعده هالکش در علم ازلى گذشته و هر که ایمان آورده همه را در کشتى سوار کن [کدده
از غرقا برهند] .و گرویدگان به نوح عده قلیلى بیش نبودند).
در مورد عل ،نفددرین حضددرت نددوح ع)در حددق فرزندددانش چندین آورده اسدد«:،نوح
ایشان را نزد کشتى آورد سرپوشى که ترتیب داده بود بر بدداال کشددتى پوشددیده بددا پسددران
گفته بود که با زنان خود در کشتى خلوت مکنید ،حام مخالف ،کرده با زن خددود مقاربدد،
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کرد نوح ع) دعا کرد و گف« ،اللَّهُمَّ غ ِّیرم نُومفتهُ حق تعالى نوفه او را در رحددم زنددش سددیاه
گردانید فرزند که از او در وجود آمد سیاه بود و نسل او همه سیاه بودند و از این جهدد،
او را ابوالسودان گفتند و عر و روم و فارس و اصناف عجم ولد ساماند و تُددرز و چددین
و صفالیه و یاجور و ماجور از ولد یافث میباشددند کاشددانی1336 ،ش ،ر۴3۹ :۴؛ و نیدز
برای اصددل حدددیث ر.ز؛ ابددری ،1۴12 ،ر26 :12؛ ثعلبدی ،1۴12 ،ر16۹ :5؛ ابوالفتددوح
رازی ،1۴08 ،ر :10صص.)270

 .۲-۳-۳نقد و بررسی
چند دلیل در رد این روای ،وجود دارد:

 .۱-۲-۳-۳وجود تفاوت وتهافت در روایت
ابق برخی ازآنها «حام مورد نفرین قرار گرفته و سام و یافث مقددر نددوح ع) بودنددد
ر.ز؛ ثعلبدی1۴22 ،ق ،ر7 :۴؛ فخددر رازی1۴20 ،ق ،ر ،)273 :6حددال آنکدده در رواید،
دیگددر «حددام و یافددث هددردو مددورد نفددرین قددرار گرفتنددد ر.ز؛ مجلسدی1376 ،ش ،ر:1
صص2۴7-2۴8؛ جزائری .)1۴0 :1375 ،برخی ،عل ،نفرین نددوح ع) را خلددوت کددردن بددا
همسرش با وجود نهی حضرت نوح ص) معرفدی مدیکنددد سدیوای1۴0۴ ،ق ،ر 328 :3؛
فیض کاشانی1۴15 ،ق ،ر .)۴۴۹ :2و در احادیث دیگر جرم او خندیدن به کش عددورت
پدر معرفی شدهاس ،ر.ز؛ مجلسدی1376 ،ش ،ر :1صددص2۴7-2۴8؛ جزائددری:1375 ،
.)1۴0

 .۲-۲-۳-۳منافات با مقام نبوّت
با توجه به این که خداوند ،پیامبران را برای هدای ،همه انسانها فرستاده اس،؛ بعید به
نظر میرسد که حضرت نوح ع) یکی از بندگان خدا در اینجا فرزندددش حددام) را نفددرین
کند در حالی که او به نوح ع) ایمان آورده بود و جز نجات یافتگان از اوفان بددود و اگددر
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این چنین بود که پیامبران انسانهای گنهکار را نفرین میکردند بایسددتی هددر قددومی بدددنبال
نافرمانی ،دچار نفرین پیامبر خددود مدیشددد ،در حددالی کدده واقعید ،چندین نیسدد ،و ایدن از
ساح ،مقدس پیامبران به دور اس.،

 .۳-۲-۳-۳خالف عدل
به فرض که قبول کنیم حضرت نوح ع) فرزند خود را نفددرین کددرده اسدد ،،بدداز جددای
این سخن باقی میماند که «حام مرتکب گناه شددده اسدد،؛ ولدی نفددرین نددوح ع) دامنگیدر
فرزند او شده اس ،سیاه شدن کنعان و نسل او) در حددالی کدده ایدن بددرخالف عدددل اسدد.،
عل ،مغضو شدددن کنعددان از اددرف تددورات نویسددان بخدداار ایدن اسدد ،کدده گفتدده شددده
کنعانیان فرزندان بنیاسرائیل را به قتل رساندند و زنان آنها را نیز به اسارت بردنددد .آنهددا بددا
جعل این افسانهها در واقع میخواستند انتقام خددود را از کنعانیدان بگیرنددد ر.ز؛ قاسددمی،
.)283 :1383
این احادیث ،عالوه بر اشکاالت محتوایی از نظر سند نیدز مخدددوش هسددتند .محدددثان
این احادیث را با سند «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبو عن الحسن بددن صددالح عددن
ابی عبدهلل ع) آوردهاند ر.ز؛ کلینی1363 ،ش ،ر213 :۴؛ حددر عدداملی1۴1۴ ،ق ،ر:13
 .)2۹۴علمددای رجددال دربدداره «الحسددن بددن صددالح گفتهانددد؛ وی زی ددی و بتددری مددذهب،
غیرموثق ،ضددعی و متددروز الحدددیث اسدد ،ر.ز؛ مقدددس اردبیلدی ،بدی تددا ،ر260 :1
پاورقی)؛ نراقی1۴2۹ ،ق ،ر .)10 :1برخی نیدز ایدن احادیدث را از «وهدب بددن منبدده نقددل
کردهانددد ر.ز؛ صدددوق1۴03 ،ق .)۴۹6 :عددالوه بددر ایدن ،مفسددران بددا سددند دیگددری «ثنددا
الحسین ،قال ثنی حجار عن مفضل بن فضالة عن علی بن زیدبن جدددعان عددن یوسد بددن
مهران عن ابن عباس روای ،کردهانددد ر.ز؛ ابدری ،1۴22 ،ر22 :12؛ ثعلبدی1۴22 ،ق،
ر .)167 :5علمای رجال «علی بن زیدبن جدعان و «یوس بن مهران  ،هر دو را ضددعی
شمرده وگفته شده «علی بن زیدبن جدعان مجهول ،لین الحدیث ومختلط الحدیث اسدد،
ر.ز؛ ابن حجرعسقالنی1۴20 ،ق ،ر306 :۴؛ هیثمی1۴02 ،ق ،ر.)8۴ :7
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 .۴-۳طواف کشتی نوح به دور کعبه
 .3-۴-1در مورد اواف کردن کشتی نیز چنین بیان شده اس«:،کشتی به هددیچ موضددع
مستقر نشد تا آنکه به زمین حرم رسید و در موضع کعبه هف ،بار اواف کرد و حق تعددالى
خانه کعبه را به آسمان برده بود کاشانی1336 ،ش ،ر۴۴0 :۴؛ و نیز بددرای اصددل حدددیث
ر.ز؛ ابری ،1۴12 ،ر2۹ :12؛ ثعلبی ،1۴12 ،ر172 :5؛ زمخشری1۴07 ،؛ ر.)3۹7 :2

 .۲-۴-۳نقد و بررسی
این حدیث و احادیث مشابه آن با سندهای متعددی روای ،شدهاند .برخی از محدددثان
این حدیث را بدون سند ر.ز؛ متقی هندی ،1۴0۹ ،ر )55 :5و یدا بدده صددورت مرسددل از
«معمر آمده اس ،ر.ز؛ ابن حجر عسقالنی ،العجا  ،1۴18 ،ر ،)375 :1عدهای نیز این
حدیث را با سند «عن علی بن إبراهیم ،عن أبیه ،عن ابن محبددو  ،عددن الحسددن بددن صددالح،
عددن أبددی عبددد اهلل ع) آوردهانددد ر.ز؛ عیاش دی1380 ،ق ،ر1۴۴ :2؛کلین دی ،ر.)212 :2
پیشتر گفته شد که «الحسن بن صالح ضعی اسدد .،همچندین ایدن حدددیث بددا سددند؛ «ابددن
جریح عن ابن عباس نقل شدهاس .،به همین خاار گفته شده که سند آن ،مقوددوع اسدد.،
زیرا راویان ،بین ابن جریح تا ابن عبدداس حددذف شددده اسدد ،و ابددن جددریح مسددتقیم از ابددن
عباس نقل کردهاس ،،در حالی که این امکانپددذیر نیسدد ،ر.ز؛ ابددوعزیز ،بدیتددا.)115 :
همددانگوندده کدده پیشددتر نیدز گفتدده شددد کدده؛ «ابددن جددریح مشددهور بدده جعددل احادیدث و از
اسرائیلپردازان اس.،
چنانکه از نظر گذش ،وجود اختالف در متن یک حدیث نشانة جعلدی بددودن حدددیث
اس .،این حدیث نیز بدده شددکلهددای متعددددی آمدددهاسدد ،ر.ز؛ سدیوای1۴0۴ ،ق ،ر:3
 .)328برخی گفتهاند کشتی نوح یک هفته به دور کعبه اواف کرد .برخدی مدددت اددواف
را چهل روز نقل کردهاند .حتی گفتهاند کشتی هف ،بار ،اواف نسدداء را انجددام دادهاسدد.،
وجود چنین اختالفدداتی در مددتن یدک حدددیث ،خددود بیدانگر سدداختگی بددودن آنهددا اسدد.،
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بددا عقددل و منوددق اسدد ،ر.ز؛ کلینددى،

1363ش ،ر223 :1؛ فیضکاشانی1۴15 ،ق ،ر.)۴۴۹ :2
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تهران.
دیاری ،محمدتقی1383 .ش) .پژوهشی در باب اس ائیلیات در تفاسی  .چدداپ دوم .تهددران:
سهرودی.
ذهبی ،محمدحسین1۴05 .ق) .االس ائیلیات فى التفسی و الحدیث .الوبعط الثانیه .دمشددق:
داراالیمان.

__________ .بیتا) .التفسی و المفس ون .لبنان :دار احیاء التراث العربی.

__________ 1382 .ق) .میزان االعتدال .به کوشش علی محمد بجاوی .بیروت :بینا.

رشید رضا ،محمد .بیتددا) .تفس ی تفس ی الق آن الحک یم (المن ار) .چدداپ دوالم .بیددروت:
دارالمعرفه.
زمخشری ،محمود بن عمددر1۴07 .ق) .الکشا

عن قائق غوام

التنزی ل .چدداپ سددوم.

بیروت :دارالکتب العربی.
سبحانی ،جعفر1۴18 .ق) .موسوعۀ طبقات الفقهاء .قم :مؤسسه امام صادق ع).
سیوای ،عبدالرحمن بن ابی بکددر1۴0۴ .ق) .الدرالمنيورفی التفسی الم أرور .قم:کتابخاندده
آیة اهلل مرعشی نجفی.
صدر جوادی ،احمد1366 .ش) .دائ ۀ المعار تشیع .تهران :بنیاد اسالمی ااهر.
صدوق ،محمد بن علی1385 .ق) .علل الش ائع .مقدمه سدید محمددد صددادق بحددر العلددوم.
نج  :منشورات المکتبة الحدریه وموبعتها.

اسرائیلیات در تفسیر منهج الصادقین با تأکید بر داستان  /...مینا شمخی و نصره باجی

۱۵۸

اباابائی ،سیدمحمد حسین137۴ .ش) .المیزان فی التفسی ق آن .ترجمة سید محمد بدداقر
موسوی همدانی .چاپ پنجم .قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعة مدرسین حوزه علمیه.
ابرسی ،فضل بن حسن1360 .ش) .مجمع البیان فی التفسی الق آن .مترجمان .چاپ اول.
تهران :انتشارات فراهانی.
ابر  ،محمد بن جریر1۴12 .ق) .جامع البیان فى تفسی الق آن .چدداپ اول .بیدروت :دار
المعرفه.
عیاشی ،محمدبن مسددعود1380 .ق) .کتاب التفسی  .تحقیدق سدید هاشددم رسددولی محالتدی.
تهران :چاپ خانه علیمه.
فخررازی ،محمد بن عمر1۴20 .ق) .مفاتیح الغیب .چاپ سوم .بیدروت :داراحیداء التددراث
العربی.
فیض کاشانی ،مددال محسددن1۴15 .ق) .تفسی الص افی .تحقیدق حسدین اعلمدی .چدداپ دوم.
تهران :انتشارات الصدر.
قاسمی ،حمید محمددد1383 .ش) .اس ائیلیات و تاری آن ب داستانهال انبی اء در تفاس ی

ق آن .چاپ دوم .تهران :سروش.
قمی ،علی بن ابراهیم1367 .ش) .تفسی القمی .تحقیق سید ایب موسوی جزایدری .چدداپ
چهارم .قم :دارالکتب.
کاشانی ،مال فتح اهلل1336 .ش) .تفسی م نهج الص ادقین ف ی ال زام المخ الفین .تهددران:
کتا فروشی محمد حسن علمی.
کحالاله ،عمررضا .بیتا) .معجم المولفین .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
کلینی ،محمد بن یعقو 1363 .ش) .الکافی .با تصحیح و تعلیق علی اکبر غفدداری .چدداپ
پنجم .تهران :دارالکتب االسالمیه.
متالقی هندی ،علی بن حسام الدین1۴0۹ .ق) .کنزالعمال .بیروت :مؤسسهالرساله.
مجلسی ،محمدباقر1376 .ش) .یوۀ القلوب .تحقیق سید علدی امامیدان .چدداپ دوم .قددم:
انتشارات سرور.
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مصاحب ،غالم حسین .بیتا) .دائ ۀ المعار فارسی .بیجا :موسسسه انتشارات فرانکین.
موهری ،مرتضی .بیتا) .مجموعه آرار .تهران :انتشارات صدرا.
معرف ،،محمدهادی1۴18 .ق) .التفسی والمفس ون فی روبۀ القش یب .چدداپ اول .مشددهد:
الجامعه الرضویه للعلوم االسالمیه.
مغنیه ،محمدجواد1۴00 .ق) .اس ائیلیات الق آن .الوبعة االولی .بیروت :دارالجواد.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد .بیتا) .مجمع الفائده .قم :موسسه النشر االسالمی التابعددة
لجماعة المدرسین.
موسوی بجنددوردی ،کدداام137۴ .ش) .دائ ۀ المع ار ب زرس اس المی .تهددران :مرکددز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی.
مهران ،بیومی محمد1383 .ش) .ب رسی تاریخی قصص ق آن .ترجمة سید محمد راستگو
چاپ اول .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
نراقی ،احمدبن محمد مهدی1۴2۹ .ق) .مستند الشیعه .بیروت :موسسة آل بیروت الاحیاء
التراث.
نعنانه ،رمددزی13۹0 .ش) .االس ائیلیات و ار ه ا ف ی کت ب التفس ی  .دمشددق :دارالقلددم و
دارالبیضاء.
هاک  ،جمیز13۴۹ .ش) .قاموس کتاب مقدس .چاپ دوم .تهران :کتابخانه اهوری.
هیثمی ،علی بن ابی بکددر1۴02 .ق) .مجم ع الزوائ د و منب ع الفوائ د .بیدروت :منشددورات
دارالکتا العربی.

