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اإلسرائيليات وأثرها في كتب السنة النبوية ) الكتب الستة أنموذجا (،دراسة 
 . نظرية تطبيقية

   محمد بن حمد العتيبي
 ، بجامعة الكويت،الكويت. التفسير والحديث كلية الشريعةقسم 

 aboabdallah078@gmail.com:   البريد االلكترونى 
   الملخص:

اسم لنبي هللا    ،وهو بالعبرانية    ،ن لفظ )اإلسرائيليات( يرجع إلى )إسرائيل(  إ
السالم   عليه  بني  و  ،يعقوب  من  وصلتنا  التي  األخبار  هي  )اإلسرائيليات( 

إلى    ،ومن أتى بعدهم    ،وهم األسباط االثني عشر؛ أبناء يعقوب    ،يل  إسرائ
مصدرها   يكون  التي  األخبار  على  قاصرة  وليست  مريم،  ابن  عيسى  عهد 

األكاذيب   ،)إسرائيليا( فيها  يدخل  قد    ، واألباطيل    ،والموضوعات    ،بل 
 ونحوها. 

  ،ا هو مردود ومنها م  ،منها ما هو مقبول    ،وأقسام    ،إن )اإلسرائيليات( أنواع
بال تصديق أو تكذيب، و تعليق األمر    ،ونوع مسكوت عنه؛ جاز لنا روايته  

فما يراه البعض   ،في بعض اإلسرائيليات على أنه ال يقبلها العقل؛ أمر نسبي 
 قد يراه الغير موافقا للعقل،  ،مخالفا للعقل 

ئيليات(، وموقف العلماء من )اإلسرا   ،وقد تبين لي من خالل أقوال أهل العلم
ونقل بعض   ،الوقوف على أبرز الرواة الذي تروى عن طريقهم )اإلسرائيليات(

  ، وقد يكون في غيرها العديد من مروياتهم   ،الروايات عنهم من الكتب الستة
وغيره التفسير  يطول   ،في  أن  مخافة  الستة؛  الكتب  على  اقتصرت  ولكن 

 البحث.
المفتاحية الس،  اإلسرائيليات :  الكلمات  والتفسير  الكتب  الموضوعات،  تة، 

 بالرأي، الرواة.



 

 

846 

The Israelis and their impact on the books of the 

Prophet's Sunnah (the six books are examples), a study 

of applied theory . 

Mohammed bin Hamad al-Otaibi   

Department of Interpretation and Modernity Faculty of 

Sharia, Kuwait University, Kuwait . 

E-mail: aboabdallah078@gmail.com 

Abstract  : 

The word "Israelis" belongs to (Israel), which is in 

Hebrew, the name of the Prophet Of God, Jacob (peace be 

upon him), and (The Israelis) are the news that we have 

received from the children of Israel, the twelve Emperors, 

the sons of Jacob, and those who came after them, to the 

reign of Jesus, the son of Mary, and not limited to the 

news that comes from (Israeli), but may include lies, 

subjects, falsehoods, and so on . 

The (Israeli) types and sections, some of which are 

acceptable, some of which are acceptable, and a kind that 

is not tolerated  ; 

It has been shown by the scholars and the position of the 

scholars of (The Israelis), to identify the most prominent 

storytellers through which they (The Israelis) and to quote 

some of the accounts about them from the six books, and 

in others may have many of their narrations, in 

interpretation and others, but limited to the six books, 

fearing that the search will be prolonged . 

Keywords: Israeli women, the six books, topics, 

interpretation of opinion, narrators . 
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 ﴾   بسم هللا الرحمن الرحيم  ﴿

 لمقدمة ا
كثيرا طيبا   فيهمباركالحمد هلل حمدا  والسالم على خاتم    ،ا  والصالة 

 . على آله وصحبه أجمعينو  ،؛ سيدنا محمد األنبياء والمرسلين

 ...أما بعد 
  ، صحاح األحاديث المنقولة واألخبارو  ،فلما كان ثابت السنن واآلثار"

األحوال في  المسلمين  األعمال  ،ملجأ  في  المؤمنين  قوامة    ،ومركز  ال  إذ 
ب  إال  ث  ،استعمالهالإلسالم  ألموال  الدينبات  بانتحالها  ر  تبيين    (1)   "إال  لزم 

وأئمة   ،فقام لذلك جهابذة النقاد   ،وأصلها من مدخولها  ،صحيحها من سقيمها
بذلوا في سبيل ذلك كل عظيم  و  ،فضحوا بالغالي والنفيس ،العلم في كل البالد 

  ورادين ألجلها   ،كل دخيل  هماعن  ذابينحياضا للسنة والدين،  فكانوا    ،وعزيز
رحمهم    لكل األجيال بعدهم  فخرفكانوا حماة    ،األباطيلو   كذب ع من الما وض

 .هللا

تلك منه  مومن  وليست  اإلسالم  دين  على  دخلت  التي  : األمور 
لذلك جاء    ،السيما اليهود   ،التي منبعها من أهل الكتاب   ،الروايات اإلسرائيلية
  جودة في سرائيلية المو في بيان شيء من هذه الروايات اإل   ،هذا البحث الوجيز

وجعلت البحث منصبا على بعض األمثلة من الكتب المعتمدة    ،سنةكتب ال
الس في  النبوية ـــالمشهورة  البخاري  ـــــــــــوه  ،نة  )صحيح  مسلم    -ي    -صحيح 
 ( سنن ابن ماجه -سنن النسائي   -سنن أبي داود  -جامع للترمذي 

 

 (1/48»الكفاية« للخطيب البغدادي ) (1)
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 : كاآلتيالبحث  خطة وقد جاءت 
  ،وأنواعها    ،ات: مفهومها  سرائيليية )اإلالدراسة النظر   :الفصل األول

 :وحكمها( وفيه أربعة مباحث 

 تعريف اإلسرائيليات  :المبحث األول

 أقسام اإلسرائيليات  :المبحث الثاني

 أنواع اإلسرائيليات  :المبحث الثالث 

 وموقف العلماء منها  ،حكم رواية اإلسرائيليات  :المبحث الرابع

وفيه أربعة    ،  (1) ت  رائيلياية اإلس أشهر من عرف بروا  :الفصل الثاني
 : مباحث 

 عبد هللا بن سالم  :المبحث األول

 كعب األحبار :المبحث الثاني

 وهب بن منبه  :المبحث الثالث 

 

التفسير والحديث« جملة في    ذكر الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه »اإلسرائيليات (1)
رف بروايــة اإلســرائيليات مــن الصــحابة: كــأبي هريــرة  وعبــد هللا بــن  ،وابــن عبــا   ،ممــن عــب

 .وتميم الداري  ،وعبد هللا بن سالم  ،عمرو 
 ووهب بن منبه. ،ين بذلك: ككعب األحبار وذكر من عرف من التابع

 ،وعبـد الملـك بـن جـري   ،لكلبـي ومن عرف من أتباع التابعين بذلك: كمحمد بن السـائب ا
 ومحمد بن مروان السدي. ،ومقاتل بن سليمان 
أو كما أطلق عليهم األسـتاذ أحمـد  ،البحث اقتصرت على المشهورين منهمولكنني في هذا  

 )أقطاب الرواية اإلسرائيلية(.  :67ــفـــســــرين« ص ــــــــاهــــــــ  المــالشرقاوي في كتابه »من
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 عبد الملك بن جري    :المبحث الرابع
الثالث  ض مرويات المشهورين  عالدراسة التطبيقية )أمثلة لب  :الفصل 

 :ث عة مباح فيه أرببرواية اإلسرائيليات في الكتب الستة( و 

 أمثلة لبعض مرويات عبد هللا بن سالم  :المبحث األول

 أمثلة لبعض مرويات كعب األحبار  :المبحث الثاني

 أمثلة لبعض مرويات وهب بن منبه  :المبحث الثالث 

 أمثلة لبعض مرويات عبد الملك بن جري   :المبحث الرابع

التوصيات  وأبرز  النتائ   أهم  وفيها:  الخاتمة  قا وتع  ،ثم  ئمة  قبها 
 صادر.الم

ي أن  أسأل  كاتبهـــــنــــــوهللا  به  الزلة  ،وناظره  ،فع  يغفر  ويستر   ،وأن 
العثرة  ،العيب  ســـــإن  ؛ ويقيل  نبينا محمد وعلى    ،ميع قريب ـه  وصلى هللا على 

 . آله وصحبه أجمعين
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 الفصل األول: الدراسة النظرية  

 حكمها(:و  ،وأنواعها ،)اإلسرائيليات: مفهومها

 :تعريف اإلسرائيليات :ولالمبحث األ 

جمعإسرائي بها  ،إسرائيلية  ا: مفرده  ،ليات  أو    ،القصة  : ويقصد 
إسرائيلي مصدر  عن  تروى  التي  العربية األسطورة  اللغة  معجم  في  جاء   ،

" كاإلسرائيليالمعاصرة:  في  اليهود  عن  المنقولة  األخبار  التفسير  ات:  تب 
 .(1) " والتاريخ وغيرهما

وهو يعقوب عليه    ،إلى نبي هللا إسرائيل  ليات( سرائيبة في لفظ )إوالنس
  ؛ بنو إسرائيل   :فيقال  ،سب اليهود توإليه ين  ،أبو األسباط اإلثنى عشر  ،السالم

موسى عليه السالم    ومنهم   ومن تناسلوا منهم؛  ،فهم أبناء يعقوب عليه السالم
 .(2) النصارى  ب وإليه ينتسعيسى عليه السالم   ومنهم ،اليهود  وإليه ينتسب 

تلك  لحوا يقتصر على  لم  لفظ اإلسرائيليات  أن مدلول    الحوادث قيقة 
بل    ،إسرائيلي )من اليهود أو النصارى(  من مصدرأو القصص التي تكون  

العلماء ويريدون به التفسير    :قد يستعمله  الحديث من   وأكل ما تطرق إلى 
أو نصراني أو  مصدر يهودي    منسوبة في أصل روايتها إلى  ،أساطير قديمة

بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من اإلسرائيليات ما دسه    ،ماغيره
من أخبار ال    :في التفسير والحديث   -من اليهود وغيرهم    -أعداء اإلسالم  

 

(1) 1/91 
ــرائيليات (2) ــديث« ص »اإلسـ ــير والحـ ــي التفسـ ــرائيليات والو ، 13فـ ــي »اإلسـ موضـــوعات فـ

 465ر« ص»ابن جزي ومنهجه في التفسيو ، 12كتب التفسير« ص



 

 

851 

وأرادوا بها إفساد عقائد   ،خبار من صنع أعداء اإلسالموإنما هي أ  ،أصل لها
 .(1)  المسلمين

 

 المصادر السابقة (1)
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 :إجماال سرائيلياتأقسام اإل :المبحث الثاني

ذكر الشيخ محمد حسين الذهبي أن اإلسرائيليات يمكن تقسيمها إلى  
 :(1)اعتبارات مختلفة ب أقسام ثالثة

وضعيف )ومنه    ،صحيح  :إلىباعتبار الصحة وعدمها، فتنقسم    :أوال
 الموضوع(

  فتنقسم إلى   ؛ أو مخالفتها له  ،لما في شرعناباعتبار موافقتها     :ثانيا
 :مثالثة أقسا 

 ما في شريعتنا أخبار موافقة ل -1
 أخبار مخالفة لما في شريعتنا -2
 أخبار مسكوت عنها في شريعتنا  -3

الذي في المبحث    -بمزيد بيان    -وسيأتي الحديث عن هذه األقسام   
 . يليه

 : إلى ثالثة أقساموتنقسم  ؛باعتبار موضوعها  :ثالثا
 ما يتعلق بالعقائد  -1
 ما يتعلق باألحكام  -2
 القصص وغيرهما ما يتعلق بالمواعظ و  -3

 

 

هــذا التقســيم  وتبعــه علــى ،ومــا بعــدها 35فســير والحــديث« ص الت»اإلســرائيليات فــي  (1)
 470هجه في التفسير« ص جزي ومن )علي الزبيري( في كتابه »ابن
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 :أنواع اإلسرائيليات :مبحث الثالثلا

وأشهر    ،إلسرائيليات إلى اعتبارات مختلفةمر في المبحث السابق تقسيم ا
لشرعنا  هذه موافقتها  )باعتبار  هو  له(  ،األقسام  مخالفتها  شيخ    ،أو  ويعتبر 

اإلسرائيليات   قسم  من  أوائل  من  تيمية  ابن  في    إلىاإلسالم  االعتبار  هذا 
التفسير«»مق أصول  والضعيف(   ،دمة  )الصحيح  األول  االعتبار  وضمنها 
 : فقال رحمه هللا فيها،

 : على ثالثة أقسام ]أي اإلسرائيليات[ فإنها"

 ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.  :أحدها

 لمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. ما ع :والثاني
فال    ال من هذا القبيل، من هذا القبيل و ما هو مسكوت عنه ال  :والثالث 

وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إلى    ،نؤمن به وال نكذبه وتجوز حكايته
ويأتي عن    ،ماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراولهذا يختلف عل  ؛أمر ديني

ذلك بسبب  خالف  أصحاب    ،المفسرين  أسماء  هذا  مثل  في  يذكرون  كما 
وأسماء   كانت،الشجر    وعصا موسى من أي  ،وعدتهم  ،الكهف، ولون كلبهم

 .(1)  "عليه السالم الطيور التي أحياها هللا إلبراهيم

الثالثةو  األنواع  هذه  في    :كذلك  ذكر  كثير  تفسيره»ابن  ، (2)   «مقدمة 
والمفسرون  »التفسير  الذهبي في  الخطيب    ،(3) «  ومحمد حسين   ،(4) وأحمد 

 

 ؛ باختصار يسير.144»شرح مقدمة في أصول التفسير« ص (1)
 1/9  «تفسير القرآن العظيم» (2)
(3) (1/122) 
 130»مفاتيح التفسير«  ص (4)
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ذلك   ي بيانوسيأت   ،مسكوت عنه( في النوع الثالث )الولكن اختلفوا    ،وغيرهم  
 .في المبحث الذي يليه

الشيخ في » الشيخ صالح آل  لمقدمقال  التفسيرشرحه    ما « بعد ة أصول 
 نواع الثالثة:ذكر هذه األ

أنها أربعة" الرابع.والصحيح  أما  العقول  :..  لم    ،فهو ما تحيله  أنه  يعني 
فهذا   ،يرفضه  العقل الصحيح هنا  :أي  ،يرد في شريعتنا ولكن العقول تحيله

يبرد يجب   باألرض   ،أن  يحيط  جبل  بأنه  )ق(  تفسير  أحالته   ،مثل  إذا  فهذا 
    .(1) " وال يروى  ،لقسم الثالث وال يدخل في ا ،فيجب أن يبرد  ؛العقول

 

 

 ؛ باختصار يسير.152تفسير« صشرح مقدمة في أصول ال» (1)
ذكــره )محمــد لطفــي و  ،يــر فــي تفســيره عنــد تفســير ســورة )ق(وأشــار إلــى هــذا النــوع ابــن كث

 157في »بحوث في أصول التفسير« ص الصباغ(
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 :وموقف العلماء منها ،حكم رواية اإلسرائيليات  :المبحث الرابع

مع ذكر    ،عة  ذكر أنواع اإلسرائيليات األرب  ؛تقدم في المبحث السابق
وسأذكر هذه األنواع األربعة إجماال مع حكم    ،كل نوع   واية أو قبولحكم ر 

 :كل نوع منها
 فإنه يؤخذ به على سبيل االعتبار   ما وافق شريعتنا    :النوع األول

 . على أهل الكتاب من خالله فتقام البينة والحجة ،لغيرنا ال االحتجاج لديننا

ايته وال  تجوز رو   فهذا ال  شريعتنا  ما ثبت مخالفته ل  :النوع الثاني
 .كذبهزيفه و إال على سبيل النقد والكشف عن  ،حكايته

الثالث  لم    :النوع  ريعتنا  ـش  في  يعارضهأو    ،يؤيده  ما  يرد ما 
الحافظ و   ،ع قد وقع فيه خالف بين أهل العلمفهذا النو   )المسكوت عنه(  

ولكن ال    ،تكذيبهأو    ،إلى جواز حكايته مع عدم تصديقه  ،وغيره  ، ن كثيراب
حدثوا  : ))، ولعله المقصود من قول نبينا  عود إلى أمر دينيائدة فيه تف

ما حدثكم أهل  ، وفي رواية عند أبي داود: ))(1)((  عن بني إسرائيل وال حرج
كان   فإن  ورسله،  باهلل  آمنا  وقولوا:  تكذبوهم،  وال  تصدقوهم  فال  الكتاب 

 .(2)(( باطال لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه

 

 (3662وأبو داود برقم ) ،(2669والترمذي برقم ) ،(3461أخرجه البخاري برقم ) (1)
 3644 «سنن أبي داود» (2)
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تأتي الرواية  بين أن    أنه ثمة فرق محمد حسين الذهبي    خويرى الشي 
وهل جزم    ،وبين أن تأتي من طريق تابعي  ،اإلسرائيلية من طريق صحابي

 ؟ (1) ذلك الصحابي أم ال  ابه

الرابع الحال  :النوع  العقول ]وبطبيعة  تأت به    ،ما تحيله  لم  هذا ما 
 .روايته وعدم ،فهذا النوع يجب رده  شريعتنا[ 

ا اإلسرائيليات لقول  فخالصة  رواية  حكم  ب  ،في  يختلف  حسب  أنه 
قاعي  منها قول الب   ،وللعلماء أقوال متعدةة في هذا الباب   ،االعتبارات السابقة

  « ة في حكم النقل من الكتب القديمة األقوال القويمفي رسالته الموسومه بـــ »
كتابنا وال  ان فيما ال يصدقه  حكم النقل عن بني إسرائيل ولو ك"  : الـــــق  ،  (2)

عن غيرهم من أهل  وكذا ما نقل    ،وإن لم يثبت ذلك المنقول  ،الجواز  :يكذبه
الباطلة المقصود   ،األديان  بخالف ما يستدل    ، االستئنا  ال االعتماد   :ألن 
في شرعنا للدين  ،به  االحتجاج  في  العمدة  ثبوتهفإنه  من  بد  فال  فالذي   ،، 

 .وغير ذلك ،فوضعا ،موضوعات  :ام عندنا من األدلة ثالثة أقس
بموضوع   - ليس  الضعف  ،فالذي  مطلق  يورد   ؛وال ضعيف 

 .للحجة
 .للترغيب  ؛والضعيف المتماسك -
 .ر لبيان التحذير منه بأنه كذب ك  ذ  والموضوع يب  -
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فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا لالستدالل لشرعنا بما ينقله  
  -قل عنهم  ي النثة فاألقسام الثالمن هذه    -سقط    ؛اب األئمة عن أهل الكت

ويبقى ما    ، عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا  فإنه ال ينقل   ، ما هو للحجة
حيز ما يثبت في حكم الموعظة    وإن لم يكن في  ، فيجوز نقله  ؛يصدقه كتابنا

ك    ،لنا ما  كتذ  وأما  كالموضوع  ،ابنابه  ببيان    ؛فهو  مقرونا  إال  نقله  يجوز  ال 
 اهـ  ."بطالنه

الذهب ويقو  حسين  محمد  شرعنا "  :يل  في  لما  موافقا  جاء    ؛ ما 
 .وجازت روايته ،صدقناه

لما في شرعنا لبيان    ،وحرمت روايته   ،كذبناه  ؛وما جاء مخالفا  إال 
 . بطالنه

ــا فيـــه ؛ومـــا ســـكت عنـــه شـــرعنا ــه بالصـــدق وال  :توقفنـ فـــال نحكـــم عليـ
 مــن ذلــك راجــع إلــى القصــص  ألن غالــب مــا يــروى  ،، وتجــوز روايتــهبالكــذب 
كمــا  ؛وروايتــه ليسـت إال مجـرد حكايــة لـه ،د واألحكـامالعقائــ ال إلـى ،واألخبـار

هـــو فـــي كتـــبهم أو كمـــا يحـــدثون بـــه بصـــرف النظـــر عـــن كونـــه حقـــا أو غيـــر 
 اهـ .(1)"حق

ال    :قال العلماء سلفا وخلفا"  :وقريب من ذلك يقول محمد أبو شهبة
مقترنا ببيان أنه  إال    ،يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من األبواب 

أو    ،أو الفضائل  ،سواء في ذلك ما يتعلق بالحالل والحرام  ،وضوع مكذوب م
  ؛ ومن رواه من غير بيان وضعه   ،أو القصص والتواريخ  ،الترغيب والترهيب 

ما   :واألصل في ذلك  ،وحشر نفسه في عداد الكذابين  ،فقد باء باإلثم العظيم
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صحيحه في  مسلم  اإلمام  أن   ،(1)   رواه  هللا    بسنده  من  ))  :قال  رسول 
كذب أنه  يرى  بحديث  عني  أحد    ،حدث  حكم   ،(  (الكاذبينفهو  وفي 

 اهـ .(2)  " وكذبا عليه ،الموضوعات اإلسرائيليات التي ألصقت بالنبي زورا

مهم   إلى شيء  الشيخ  آل  الشيخ صالح  أشار  مسألة حكم  وقد  في 
  في النقل عن  النا"  :فقال  ،ووجودها في كتب التفسير  ،رواية اإلسرائيليات 

 :على ثالثة أنحاء –لتابعين وزمن األئمة  من زمن ا -إسرائيل بني 
يمنعها  :منهم يقبلها  :ومنهم  ،من  ينقل    :ومنهم  ،من  يدخل  من  ما 

ذكرناها  التي  الشروط  الن  ،تحت  من  يكون  أن  الثالث ــــوهو  يكون   ،وع  وال 
 . الثاني والرابع :داخال في النوعين اآلخرين اللذين هما

دون أي تفسير بأن فيه  في هذا العصر ينق  ض المشتغلين بالعلموبع
  وهذا ليس بمنه    ،نّقوا كتب التفسير من اإلسرائيليات   :ويقولون   ،إسرائيليات 

النبي    ،علمي صحيح وال حرج))  :قال  ألن  إسرائيل  بني  (  (حدثوا عن 
بنو  ))  :وقال  ،(3) حدثكم  تكذبوهمإذا  وال  تصدقوهم  فال  إن   ،إسرائيل  فإنه 

وهذا جعل الكثير اآلن    ،(4)   ((أو يكن باطال فتصدقوهم  ،يكن حقا فتكذبوهم
اإلسرائيليات يعتني   من  التفسير  كتب  هذه  تكو وأحيانا    ،بتخليص  ن 

المقصود  توضح  المعروف   :مثال  ،اإلسرائيليات  الطويل  الفتون  حديث  في 
تعالى قوله  عن  عبا   ابن  فتونا{  : عن  الطويل  ذ   ، }وفتناك  الحديث  كر 

 

 (1رقم )ب ،أخرجه في مقدمة صحيحه (1)
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القرآنبعضه   ما  ،من  ا  وبعض  عليه ذكر  موسى  قصة  من  عبا   بن 
حياتهوا  ،السالم من  فيه  تدرج  ما  يعني  هللا  ،لفتون  به  وابتاله  وعال   ، جل 

ألنه    ،دخل في تفسير ابن عبا  ويقبل ذلكولكن    ،وبعضه من بني إسرائيل
 .مما لم يأت في القرآن رده

إسرا فيه  تفسير  كل  بأن  ضعيففالقول  أو  مردود  ال    ئيليات  أو 
 اهـ  .(1)  "بل ينبغي أن يقيد بهذه الضوابط التي قلنا  ؛يه نظرهذا ف  ،يصلح

اإل  رواية  حكم  يتبين  منها  ،سرائيليات وبهذا  العلماء  وما   ،وموقف 
اتجاهها علينا  كونها    ،يجب  في  ينظر  بل  مطلقا،  تقبل  وال  مطلقا،  ترد  فال 

د، وما سكت عنه موافقة لما جاء في شريعتنا فيقبل، وما خالف شريعتنا فير 
 ستئنا  ال االستدالل واالحتجاج. اال ت روايته على سبيل جاز 
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 :الفصل الثاني: أشهر من عرف برواية اإلسرائيليات

 :(1)م ال  عبد هللا بن س   :المبحث األول
  ،أبو يوسف حليف القواقلة  ،عبد هللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي

 . المدينة م عند قدوم النبي أسل ،من األنصار ،من بني عوف بن الخزرج

صحيحه   في  إسالمه  قصة  البخاري  مع  وذكر  مشهورة  قصة  في 
 .(2)  اليهود ومحاججة رسول هللا إياهم بحبرهم عبد هللا بن سالم بعد إسالمه

وشهد له    ،عبد هللا  :   فسماه رسول هللا  ،كان اسمه الحصين  :قيل
فآمن    ،إسرائيل على مثله}وشهد شاهد من بني    :وأنزل هللا تعالى فيه   ،بالجنة

بيني وبينكم ومن عنده علم    ،}واستكبرتم وقوله تعالى: }قل كفى باهلل شهيدا 
 . ، وأنكر ذلك بعض المفسرين} الكتاب 

 .النبي  :روى عن

بن يوسف بن عبد   حمزة  :وابن ابنه  ،  أنس بن مالك  :روى عنه
بن سالم الفزاري وخرش  ،هللا  الحر  بن  الة  بن مغفل   ،   مزني، وعبد هللا 
  وعوف بن مالك األشجعي   ،وعطاء بن يسار  ،غفاري بن خنيس ال  وعبيد هللا
ويوسف   ،محمد بن عبد هللا بن سالم  :اهوابن  ،وقيس بن عباد البصري   ،

 . وأبو هريرة  ،سالم بن  بن عبد هللا

 

 ،(5/249و»تهـــــذيب التهـــــذيب« ) ،(15/74مصـــــادر ترجمتـــــه: »تهـــــذيب الكمـــــال« ) (1)
والترجمــــة مســــتلة مــــن المصــــدر األول مــــع  ،وغيرهــــا ،(2/413و»ســــير أعــــالم النــــبالء« )
 تصرف واختصار يسير.

 3329أخرجها البخاري برقم  (2)



 

 

861 

 والجابية.  ،مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقد وشهد 
مات    :وغير واحد   ،بن خياطوخليفة    ،وأبو عبيد   ،قال الهيثم بن عدي
 . الجماعة اه رو ، وحديثه ه(43)  بالمدينة سنة ثالث وأربعين
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  )1(:كعب األحبار :المبحث الثاني

من    ؛المعروف بكعب األحبار  ؛أبو إسحاق  ،كعب بن ماتع الحميري 
وهو من مسلمة أهل    ، من ذي الكالع ثم من بني ميتم  :آل ذي رعين، ويقال

 .الكتاب 

النبي   أبي  و   ،أدرك  خالفة  في  الصديقأسلم  في   :ويقال  ،بكر 
 .فيكون مخضرما ويقال أدرك الجاهلية ،بن الخطاب  خالفة عمر

عن أم    وعن  ،مرسال  النبي    :روى  وعائشة  الخطاب،  بن  عمر 
 . ومات قبلها ؛المؤمنين

المسيب   :روى عنه بن  الزبير بن   ،سعيد  وعبد    ،العوام  وعبد هللا بن 
عبا  بن  بن  ،هللا  هللا  الخطا  عمر  وعبد  رباح   طاءوع   ،ب بن  أبي    ، بن 

 ، وغيرهم كثير. وأبو هريرة ،ومعاوية بن أبي سفيان
حاب في الطبقة األولى من أهل الشام بعد أص  ذكره محمد بن سعد 

رعينو "قال:    ،  رسول هللا ذي  آل  من  حمير  من  دين    ،هو  على  وكان 
توفي بها  فسكن حمص حتى    ،ثم خرج إلى الشام  ،وقدم المدينة  ،فأسلم  ،يهود 
 .(2) " بن عفانن في خالفة عثمان  وثالثي ة ثنتينسن

 . ويقال إنه أسلم على يدي أبي بكر الصديق  

 

ــادر  (1) ــه:مصــ ــال« ) ترجمتــ ــذيب الكمــ ــذيب التهــــذيب« ) ،(24/189»تهــ  ،(8/438»تهــ
 وغيرها. ،(4/489)أعالم النبالء«  »سير

 7/309 «الطبقات الكبرى » (2)
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العبا   النبي    :لكعب     قال  تسلم على عهد  أن  منعك   ما 
إن أبي كتب لي    :؟ فقال كعب عمرحتى أسلمت اآلن على عهد    ؛وأبي بكر

إلي التوراة ودفعه  بهذا وخ  :وقال  ،كتابا من  وأخذ   ،كتبه  تم على سائراعمل 
الخاتم أال أفض  الوالد على ولده  فلما كان اآلن ورأيت اإلسالم    ،علي بحق 

نفسي  ،يظهر ولم أر بأسا أباك غيب عنك علما كتمك فلو    :قالت لي  لعل 
الخاتم  ،قرأته فجئت    ،وأمته  فوجدت فيه صفة محمد    ،فقرأته  ،ففضضت 

 .(1)   فوالى العبا  ،اآلن مسلما

أبوذك  :قالوا  :بن سعد وقال محمد   الدرداء كعبار  إن عند    :فقال  ،و 
 . ابن الحميرية لعلما كثيرا

أال إن عمرو بن    ؛أال إن أبا الدرداء أحد الحكماء  :  قال معاوية
عنده لعلم    أال إن كعب األحبار أحد العلماء إن كان  ؛العاص أحد الحكماء

 .كالثمار وإن كنا فيه لمفرطين
 ، بن علي  روـــ مــــوع  ،ياطوخليفة بن خ  ،ن عديوالهيثم ب  ، قال الواقدي

اثنتين وثالثين   :وغير واحد  نيفا ومئة سنة،  32)  مات سنة  بلغ  وقد ه( وقد 
 . مات بحمص أنه تقدم 

ســـمع معاويـــة أنـــه  فـــي حـــديث حميـــد بـــن عبـــد الـــرحمن ذكـــره البخـــاري 
إن كــان مــن " :فقــال ،وذكــر كعــب األحبــار ،يحــدث رهطــا مــن قــرين بالمدينــة

وإن كنــا مــع ذلــك لنبلــو  ،ب يحــدثون عــن الكتــاالمحــدثين الــذين ء أصــدق هــؤال
 .(2)" عليه الكذب 

 

 السابق. المصدر (1)
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 .سوى مسلم وأصحاب السنن ،التفسير"" وروى له ابن ماجه في

 

== 

والكذب المراد في قول معاوية ما يذكره كعب عـن أهـل الكتـاب فيمـا حرفـوه وبـدلوه ، ال أنـه 
يعنـي أنـه يخطـي فيمـا يقولـه فـي بعـض األحيـان ولـم يـرد القسـطالني: "  من عند نفسه، قـال

يعنـي أن الكـذب فيمـا يخبـر بـه عـن أهـل ابن الجوزي أنه قـال: ""، ونقل عن أنه كان كذاًبا 
األحبـار  الكتاب ال منه فاألخبار التي يحكيها عن القوم يكون في بعضـها كـذب فأمـا كعـب

 10/351 «لشرح صحيح البخاري  إرشاد الساري »". فهو من خيار األحبار
 وهو يوافق مديح معاوية لكعب كما أسلفنا، وأنه من أوعية العلم.
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  )1(:وهب بن منبه :المبحث الثالث

أبو   ،الذماري   ،الصنعاني  ،اليمانيمنبه بن كامل بن سيح    وهب بن
 . عبد هللا األبناوي 

عن هريرة  :روى  سعيد   ،أبي  عمر  ،عبا وابن    ،وأبي  وابن    ،وابن 
 .من الصحابة   وغيرهم ،وأنس ،وجابر ،عمرو بن العاص 

 .وآخرون  ،وعمرو بن دينار ،عبد هللا وعبد الرحمن :بناهأ :وعنه

 .كان من أبناء فار  :قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه

 .وكان على قضاء صنعاء ،تابعي ثقة :وقال العجلي

 .ثقة :النسائيو  ،و زرعةوقال أب

 ." الثقات " بن حبان فياوذكره 

 وضعفه عمرو بن الفال  وهو من المتشددين. 
سمعت مسلمة بن همام بن مسلمة    :وقال أحمد بن محمد بن األزهر

منبه بن  همام  آبائه   ؛بن  عن  أهل    :قال  يذكر  من  خراسان  من  منبه  أصل 
اليمن  ؛هراة  إلى  يعني  هراة  من  كسرى  النبي  فأسلم    ؛أخرجه  عهد   ، في 
باليمن  ،إسالمهسن  فح ولده  إلى هراة   ،فسكن  يختلف  منبه  بن    ، وكان وهب 

 . ويتفقد أمرها

 

ــادر  (1) ــذيب الكمـــال« )مصـ ــه: »تهـ ــذيب« ) ،(31/140ترجمتـ ــذيب التهـ  ،(11/166»تهـ
 والترجمة مستفادة من المصدر الثاني. ،وغيرها ،(4/544»سير أعالم النبالء« )
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وجهين ضعيفين  -وجاء   مرفوعا  -  من  الصامت  بن  عبادة   : عن 
له يقال  أحدهما  أمتي  في  الحكمة  ؛وهب   :سيكون رجالن  تعالى    ، يؤتيه هللا 

 .ليس هو أضر على أمتي من إب ؛غيالن  :واآلخر يقال له
األزرقي  ، بن سعد  اوقال   بن محمد  أحمد  بن خالد   ،  أنا  ثنا مسلم 

قال  ،  الزنجي الصباح  بن  المثنى  لم    :عن  أربعين سنة  منبه  بن  لبث وهب 
الروح فيه  شيئا  والصبح    ،  يسب  العشاء  بين  يجعل  لم  سنة  عشرين  ولبث 

 . وضوءا

ح  عامة الفقهاء    :عن أبيه  ،عن عبد الرزاق  ،وقال أحمد بن حنبل
مائة وهب   ،سنة  العشاء  ،فح   فيهم  ؛فلما صلوا  نفر  والحسن   :أتاه    ، عطاء 

فما زال فيه    ،فأمعن في باب من الحمد   :وهم يريدون أن يذاكروه القدر قال
وكان يتهم بشيء    :قال أحمد   .فافترقوا ولم يسألوه عن شيء  ،حتى طلع الفجر

 .ثم رجع ،من القدر

  : وهب بن منبه يقول  سمعت   :عن أبي سنان  ،وقال حماد بن سلمة  
 : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب األنبياء في كلها

 .فتركت قولي ،من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر

ثت أنه ندم  دّ ثم حب   ؛كان وهب كتب كتابا في القدر  :وقال الجوزجاني
 . عليه

الهروي  الرحمن  عبد  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  س  : قال  أربع ولد  نة 
 . خالفة عثمان وثالثين في

 ه(.110) مات سنة عشر ومائة  :وجماعة ،بن سعد اوقال 



 

 

867 

أبي هريرة البخاري حديثا واحدا من روايته عن أخيه عن  له   : روى 
إال عبد هللا بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب    ييثا منليس أحدا أكثر حد 

 . وال أكتب 

 وأخرج له الباقون سوى ابن ماجة.
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  )1(:بن جريج عبد الملك :الرابع المبحث

بن جري   عبد  العزيز  عبد  بن  الوليد   ، الملك  خالد يقال:  و   ،أبو  أبو 
 . مولى بني أمية ،روميال

مكة  المع العلم  ،أهل  أوعية  أحد  صنف    ،وكان  من  أول  وهو 
 .التصانيف في الحديث 

وعمرو بن    ،وطاو   ،وعطاء بن أبي رباح  ،ومجاهد   ،أبيه  :روى عن
 . وأتباعهموخلق من التابعين  ،والزهري  ،ونافع ،شعيب 

 . وكان مولده بعد سنة سبعين

وعبد    ،وابن وهب   ،وأبو أسامة  ،ووكيع  ،وابن علية   ،السفيانان  :وعنه
 .وخلق ،الرزاق

 . جري  أحد أوعية العلمابن كان  :قال أحمد بن حنبل

ربيح غسان  أبو  يقول  :قال  جريرا  يرى    :سمعت  جري   ابن  كان 
 . تزوج بستين امرأة  ،المتعة

همام  بن  الوهاب  عبد  جري   :وقال  ابن  األشعار    :قال  أتتبع  كنت 
لي  ،واألنساب   ،العربية عطاء  :فقيل  لزمت  عشر    : قال  ،لو  ثمانية  فلزمته 
 . عاما

 . لم يكن ابن جري  عندي بدون مالك في نافع :قال يحيى القطان
 

ــادر  (1) ــذيب الكمصــ ــه: »تهــ ــال« )ترجمتــ ــذيب التهــــذيب« ) ،(18/338مــ  ،(6/402»تهــ
ــبالء« ) ــالم النـ ــير أعـ ــالم« ) ،(6/325»سـ ــاريخ اإلسـ ــا ،(3/919»تـ ــن  ،وغيرهـ ــة مـ والترجمـ

 بتصرف يسير. ،المصدر األخير
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وبلغنا    .جري لم يكن في األرض أعلم بعطاء من ابن    :وقال ابن المديني
 .إنما أخذ عنه مناولة وإجازة ؛ن جري  ما سمع من الزهري شيئاأن اب

وسمع من عكرمة    ،وسمع من مجاهد حرفين من القراءات   :ال الذهبيق
على أن أبا عيسى الترمذي روى   ،بن خالد ال من عكرمة مولى ابن عبا 

 .حديثا من طريق ابن جري  عن عكرمة فاهلل أعلم

 .ن صالة من ابن جري ما رأيت أحدا أحس :قال عبد الرزاق
قدم علينا ابن جري  البصرة فاجتمع   :قال  ،بكر بن كلثوم السلمي    عن

 : فقال  ،فأنكره عليه النا   ،فحدث عن الحسن البصري بحديث   ،النا  عليه
فيه تنكرون علي  الرجل   ،لزمت عطاء عشرين سنة  ؟!ما  فربما حدثني عنه 
 . بالشيء لم أسمعه منه

 ،   غندرا  :محمد بن جعفر  ؛في ذلك اليوم  ابن جري   ىسم  :عيشيقال ال
عليه  الشغب  يكثر  بقي  غندر  :فقال  ،فإنه  يا  يسمون    ،اسكت  الحجاز  وأهل 

 .غندرا :المشغب 

 . لم يلق ابن جري  وهب بن منبه :قال ابن معين
أحمد  الزناد   :وقال  أبي  ابن  من  يسمع  بن    ،  لم  عمرو  من  سمع  وال 

اليتيم  :شعيب  مال  اتفاقهم    :قلت   .زكاة  جري مع  ابن  ثقة  ربما    ؛على  كان 
تـــــوكان ص  ،دلس  : وقيل  ،وما زال يطلب العلم حتى شاخ  ،عبد وخيرــــاحب 

 . ولم يصح ذلك بل وال جاوز الثمانين ،إنه جاوز المائة
األيلي نزار  بن  ومائة   :قال خالد  ابن جري  سنة خمسين  بكتب    خرجت 

 .فوجدته قد مات  ،ه(150)
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الذه موته    :بيقال  أرخ  فقال  ،الواقدي فيها  الحجة    :وزاد  ذي  عشر  في 
 . منها

منهم جماعة  فيها  أرخه  نعيم  :وكذا  عفير  ،أبو  بن  سعد   ،وسعيد    ، وابن 
 . وخليفة

 .روى له الجماعة
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الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية )أمثلة لبعض مرويات المشهورين برواية  
 :اإلسرائيليات في الكتب الستة(

 : ات عبد هللا بن سالمأمثلة لبعض مروي :لالمبحث األو
مقدم   -1 بن سالم  بلغ عبد هللا  قال:  أنس رضي هللا عنه،  عن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة فأتاه، فقال: إني سائلك عن ثالث  
ال يعلمهن إال نبي قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 

إ الولد  ينزع  شيء  أي  ومن  شيالجنة؟  أي  ومن  أبيه؟  إلى  لى  ينزع  ء 
آنفا جبريل«   بهن  وسلم »خبرني  عليه  فقال رسول هللا صلى هللا  أخواله؟ 
قال: فقال عبد هللا ذاك عدو اليهود من المالئكة، فقال رسول هللا صلى هللا  

وسلم: إلى    "عليه  المشرق  من  النا   تحشر  فنار  الساعة  أشراط  أول  أما 
بد حوت، وأما الشبه في أهل الجنة فزيادة كالمغرب، وأما أول طعام يأكله  

سبق   وإذا  له،  الشبه  كان  ماؤه  فسبقها  المرأة  غشي  إذا  الرجل  فإن  الولد: 
قال: أشهد أنك رسول هللا، ثم قال: يا رسول هللا إن    " ماؤها كان الشبه لها

عندك،  بهتوني  تسألهم  أن  قبل  بإسالمي  علموا  إن  بهت،  قوم  اليهود 
ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بد هللا البيت، فقافجاءت اليهود ودخل ع

»أي رجل فيكم عبد هللا بن سالم« قالوا أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخيرنا، وابن  
أسلم عبد هللا«   إن  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »أفرأيتم  أخيرنا، 

إال هللا   قالوا: أعاذه هللا من ذلك، فخرج عبد هللا إليهم فقال: أشهد أن ال إله
 (1) .محمدا رسول هللا، فقالوا: شرنا، وابن شرنا، ووقعوا فيه وأشهد أن

 

 (4480( و )3938( و )3329أخرجه البخاري ) (1)
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عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، أن اليهود جاءوا إلى  -2
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال  

التورا  في  تجدون  »ما  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  شأن  لهم  في  ة 
قالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد هللا بن سالم: كذبتم إن فيها  ف  .الرجم«

ما  فقرأ  الرجم،  آية  على  يده  أحدهم  فوضع  فنشروها،  بالتوراة  فأتوا  الرجم 
قبلها وما بعدها، فقال له عبد هللا بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها 

آ فيها  يا محمد،  فقالوا: صدق  الرجم،  بهمآية  الرجم، فأمر  ا رسول هللا ية 
صلى هللا عليه وسلم فرجما، قال عبد هللا: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة  

 (1)  .يقيها الحجارة
وسلم:  -3 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  هريرة،  أبي  عن 

»خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه  
تقوم الساعة، و تيب عليه، وفيه مات، و  ما من دابة إال وهي مسيخة  فيه 

إال   الساعة،  من  شفقا  الشمس  تطلع  حتى  تصبح  حين  من  الجمعة،  يوم 
يسأل هللا   يصلي  وهو  مسلم  عبد  يصادفها  ال  ساعة  وفيه  واإلنس،  الجن 

إياها« يوم، فقلت: »بل   ،حاجة، إال أعطاه  قال كعب: ذلك في كل سنة 
نبي صلى هللا عليه  وراة، فقال: صدق القال: فقرأ كعب الت  ،في كل جمعة«

مع   بمجلسي  فحدثته  سالم،  بن  هللا  عبد  لقيت  ثم  هريرة:  أبو  قال  وسلم. 
كعب، فقال عبد هللا بن سالم: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة:  
فقلت له: فأخبرني بها، فقال عبد هللا بن سالم: هي آخر ساعة من يوم  

قد قال رسول هللا ة من يوم الجمعة، و الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساع
 

 ،( 1699ومســلم ) ،( 6841( و )6819( و )4556( و )3653أخرجــه البخــاري ) (1)
 (4446و داود )وأب
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وتلك الساعة    ،صلى هللا عليه وسلم: »ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي«
ال يصلي فيها، فقال عبد هللا بن سالم: ألم يقل رسول هللا صلى هللا عليه  
يصلي« حتى  في صالة  فهو  الصالة  ينتظر  مجلسا  جلس  »من    ، وسلم: 

 (1) .قال: فقلت: بلى، قال: هو ذاك
ني، قال: حدثنا عثمان بن الضحاك، عن  مودود المد   يأب عن   -4

محمد بن يوسف بن عبد هللا بن سالم، عن أبيه، عن جده، قال: مكتوب 
في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه قال: فقال أبو مودود 

  (2) .وقد بقي في البيت موضع قبر

 

 

 

 والنسـائي ،( وقـال: هـذا حـديث صـحيح 491والترمـذي ) ،( 1046أخرجه أبـو داود )  (1)
وابـن ماجـه  ،ولقائه بكعـب هنالـك  ،( مع ذكر قصة أبي هريرة وذهابه إلى الطور 1430)
(1139.) 
 .هذا حديث حسن غريب( وقال: 3617رواه الترمذي ) (2)
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 :ارأمثلة لبعض مرويات كعب األحب :المبحث الثاني

هريرة،   -1 أبي  وسلم: عن  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال: 
أال   الفأر،  إال  أراها  فعلت، وال  ما  يدرى  إسرائيل، ال  بني  أمة من  »فقدت 
الشاء  ألبان  لها  وضع  وإذا  تشربه،  لم  اإلبل  ألبان  لها  وضع  إذا  ترونها 

 قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا، فقال: آنت سمعته من ،شربته؟«
هللا أأقرأ  رسول هللا صلى  قلت:  مرارا،  ذلك  قال  نعم،  قلت:  وسلم؟  عليه   

  (1)  .التوراة؟ قال إسحاق في روايته: »ال ندري ما فعلت«
الفصلو  -2 هذا  من  األول  المبحث  في  الساعة    حديث   ،مر 

 .وفيه قصة أبي هريرة مع كعب   ،المستجابة من يوم الجمعة
كعب  -3 أن  أبيه،  عن  مروان،  أبي  بن  عطاء  باهلل  عن  له  حلف  ا 

نبي هللا صلى هللا  الذ  داود  أن  التوراة:  لنجد في  إنا  لموسى  البحر  فلق  ي 
ديني   لي  أصلح  »اللهم  قال:  صالته  من  انصرف  إذا  كان  وسلم،  عليه 
الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم 

بك منك،   إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ 
 ،ما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد«ال مانع ل

قال: وحدثني كعب، أن صهيبا حدثه، أن محمدا صلى هللا عليه وسلم كان  
  (2)  .يقولهن عند انصرافه من صالته

 

 

 ( واللفظ له.2997)ومسلم  ،( 3305أخرجه البخاري ) (1)
 (.1346رواه النسائي ) (2)
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 : أمثلة لبعض مرويات وهب بن منبه :المبحث الثالث
هل -1 جابرا:  سألت  قال:  منبه،  بن  وهب  الفتح    عن  يوم  غنموا 

 ( 1)  يئا؟ قال: »ال«ش
عن وهب بن منبه، عن جابر، »أن النبي صلى هللا عليه وسلم   -2

أمر عمر بن الخطاب رضي هللا عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي  
وسلم   عليه  هللا  صلى  النبي  يدخلها  فلم  فيها،  صورة  كل  فيمحو  الكعبة، 

  (2) .حتى محيت كل صورة فيها« 
بن عمرو، أن النبي صلى هللا منبه، عن عبد هللا  عن وهب بن   -3

   (3)  عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في أربعين.

 

 

 (3023أخرجه أبو داود ) (1)
 (4156)رواه أبو داود  (2)
 ( وقال: هذا حديث حسن غريب.2947أخرجه الترمذي ) (3)
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 :أمثلة لبعض مرويات عبد الملك بن جريج :المبحث الرابع
حــدثنا محمــد بــن رمـــح قــال: أخبرنــا الليــث بـــن ســعد، عــن عبـــد  -1

الملـك بـن عبـد العزيــز بـن جـري ، عــن عمـرو بـن دينــار، عـن طـاو ، عــن 
سـمع إكثـار النـا  فـي كـراء األرض، قـال: سـبحان هللا ابن عبا ، أنـه لمـا  

ولــم  ،إنمــا قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: »أال منحهــا أحــدكم أخــاه«
 .(1)ينه عن كرائها 

عن   -2 سليمان،  أبي  بن  الملك  وعبد  بن جري ،  الملك  عبد  عن 
الن رديف  »كان  أنه  عبا ،  بن  الفضل  ابن عبا ، عن  بي  عطاء، عن 

 .(2) سلم، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة« صلى هللا عليه و 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جري ، عن كثير بن كثير، عن   -3

أبيه، عن جده قال: »رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاف بالبيت  
سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف 

 .(3)أحد« 
ز بن جري ، عن ابن شهاب، عن  الملك بن عبد العزيعن عبد   -4

أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أنه قال: 
حذو   يديه  جعل  للصالة  كبر  »إذا  وسلم  عليه  هللا  رسول هللا صلى  كان 
منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام 

 .(4)ثل ذلك« من الركعتين فعل م
 

 (2456وابن ماجه ) ،( 3878أخرجه النسائي ) (1)
 (3055رواه النسائي ) (2)
 (758أخرجه النسائي ) (3)
 (738رواه أبو داود ) (4)
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ا -5 طاو ، عبد  وعن  جابر،  عن  عطاء،  عن  جري ،  بن  لملك 
وسلم   عليه  هللا  النبي صلى  قدم  قاال:  عنهم،  هللا  عبا  رضي  ابن  عن 
وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالح ، ال يخلطهم شيء، فلما  
قدمنا أمرنا، فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة قال  

روح أحدنا إلى منى، وذكره يقطر منيا، فقال جابر  طاء: فقال جابر: فيع
بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: »بلغني أن  
أقواما يقولون كذا وكذا، وهللا ألنا أبر وأتقى هلل منهم، ولو أني استقبلت من 

لت« فقام سراقة بن  أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي الهدي ألحل
بل  »ال،  فقال:  لألبد؟  أو  لنا  هي  هللا  رسول  يا  فقال:  جعشم،  بن  مالك 
لألبد« قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما: يقول لبيك بما أهل به  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: وقال اآلخر: لبيك بحجة رسول هللا  

هللا  صلى  النبي  فأمر  وسلم،  عليه  هللا  يقيم  صلى  أن  وسلم  على    عليه 
 .(1) إحرامه، وأشركه في الهدي 

 

 (2505أخرجه البخاري ) (1)
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 :الخاتمة

 جل وعال أن يسر جمع هذه  أشكر هللا  ،وفي ختام هذا البحث 
وبحث موسع أكثر    ،تحتاج إلى مزيد تحرير  ،وهي على وجازتها  ،المادة

جملها  مور أب األ  جملة من تبين لي من خالل هذا البحث  قد  و   ،من ذلك
 : باآلتي

اسم   ،وهو بالعبرانية    ،لى )إسرائيل(  سرائيليات( يرجع إأن لفظ )اإل -1
ووردت في بعض الروايات أن معنى   ،لنبي هللا يعقوب عليه السالم  

 . المهاجر إلى هللا :)إسرائيل(
وهم    ،بني إسرائيل    أن )اإلسرائيليات( هي األخبار التي وصلتنا من -2

لى عهد  إ  ،ومن أتى بعدهم    ،يعقوب    أبناء   ؛األسباط اإلثنى عشر
 . يمعيسى ابن مر 

التي يكون مصدرها   -3 ليست قاصرة على األخبار  أن )اإلسرائيليات( 
األكاذيب    ،)إسرائيليا(   فيها  يدخل  قد    ،والموضوعات    ،بل 
 . اونحوه ،واألباطيل 

 ومنها ما  ،هو مقبول    منها ما  ،وأقسام    ،أن )اإلسرائيليات( أنواع   -4
بال تصديق أو    ،ته  جاز لنا رواي  ؛ونوع مسكوت عنه  ،هو مردود  

 .تكذيب 
العلم   -5 أهل  أقوال  خالل  من  لي  العلماءو   ،تبين  من   موقف 

 . )اإلسرائيليات(
 ،الوقوف على أبرز الرواة الذي تروى عن طريقهم )اإلسرائيليات(   -6

في غيرها    وقد يكون   ،روايات عنهم من الكتب الستة  ونقل بعض ال



 

 

879 

مروياتهم   من  وغيره    ،العديد  التفسير  ا  ،في  على    قتصرت ولكن 
 .مخافة أن يطول البحث  ؛ستةالكتب ال

أحببت أن أذكرها    ؛وهناك بعض األمور المتعلقة باإلسرائيليات 
 :(1) وهي كالتالي  ،في ختام هذا البحث 

 . أنها أخبار ال يبنى عليها أحكام -أ
أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حكما شرعيا مأخوذا من روايات   -ب 

 .بني إسرائيل
 . هي مجرد خبربل   ،اعتقاد صحتها أنه ال يلزم  -ت 
 ط. بل عمن هو دونهم ،أن فيها ما لم يثبت عن الصحابة  -ث 
العقل -ج يقبلها  أنه ال  اإلسرائيليات على  بعض  في  األمر  تعليق    ؛ أن 

نسبي   للعقل    ،أمر  مخالفا  البعض  يراه  موافقا    ،فما  الغير  يراه  قد 
 .للعقل

 .التفسير بالرأي ؛أن هذه اإلسرائيليات من قبيل -ح

هذا  و  نهاية  في  من أيضا  الحد  خاللها  من  يمكن  أمورا  أذكر  البحث 
الضعيفة   بعض   ؛والموضوعة  ،الروايات  عليها  تشتمل  قد  التي 

 :(2)وهي  ،في كتب التراث  ؛اإلسرائيليات 

 

سـير« للـدكتور مسـاعد هذه األمور مقتبسة مـن »مقـاالت فـي علـوم القـرآن وأصـول التف  (1)
 .194الطيار ص

 39و ص 38ينظـــــر »رســـــالتان فـــــي أصـــــول التفســـــير« للشـــــيخ جاســـــم العينـــــاتي ص (2)
 باختصار.
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العلماء   - جهود  تكريس  على  هذه   ؛والباحثين  ،العمل  نقد  على 
 .متنا وسندا ؛وفق قواعد نقد الرواية ؛الروايات 

ف تخري    - الواردة  التفسير  األحاديث  كتب  من    ،ي  صحيحها  وبيان 
 . سقيمها

 . واإلسرائيليات  ،االهتمام بالكتب التي دونت في األحاديث الموضوعة  -
كتب  - في  اإلسرائيليات  بيان  في  خاصة  كتب  تأليف  على  القيام 

 . التفسير
للطعن    ؛الذين يستغلون هذه الروايات الضعيفة  ؛الرد على المستشرقين -

 . مفي اإلسال
في تباين هذه اإلسرائيليات   ؛التوعويةوالدرو   ،العلمية إلقاء الحلقات  -

 . وآثارها ،وبيان خطرها  ،ونقدها سندا ومتنا  ،
 .ترجمة الكتب التي ترد على المستشرقين إلى لغات مختلفة -

ــية بتقــــــوى هللا  –وأوصــــــي   ،أن تجمــــــع األحاديــــــث  –بعــــــد الوصــــ
ا رسـول هللا عـن والتـي قصـه ،إسرائيل التي فيها األخبار عن بني   ،واآلثار

ومــــن مظانهــــا  ،مــــن كتــــب الســــنة النبويــــة  ،أو صــــحابته  ،األمــــم الســــابقة 
 .المختلفة

وأصلي وأسلم وأبارك على    ،د هللا جل وعال في البدء والختاموأحم
 . والتابعين الكراموعلى آله وصحبه  ،صفوة األنام
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مكتبة اإلمام الـذهبي  ،« جاسم العيناتي »رسالتان في أصول التفسير -12
  .م2010 ،الطبعة األولى   ،الكويت  ،

 ،وط وزمالئـه شـعيب األرنـاؤ   :تحقيـق  ،« الـذهبي  »سير أعالم النـبالء -13
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