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 اإلسرائيليات في كتب الحديث 
 أحمد محمود محمد حسنين 
 مصر -جامعة الزقازيق -هد الدراسات والبحوث األسيويةمع -قسم األديان  

  abdallahelshazli10@gmail.comالبريد اإللكتروني:
 الملخص:

يتناول هذا البحث للروايات اإلسرائيلية التي جمعها المحدثون ثم  دونوها بأسانيدها 
الخ  ،وبدأت الدراسة  000ب والرقائق وتاريخ المدن وتراجم الرواة في مصنفات األد

بكتب أصول الحديث وأنها خلت من اإلسرائيليات إال في ستة مواضع ال تتعلق 
بالعقائد واألحكام وهي ال تخالف شريعة اإلسالم ، ومما أجاز النبي روايتها ، ثم 

ومنهجية اختيار  تناولت منهج أئمة المحدثين في غير كتب أصول الحديث 
المصنفات التي وضعت فيها ، وموضوعاتها ، ومنهج كل محدث في تناولها في كتابه 
وعددها ونسبة وجودا لبقية روايات الكتاب. وخلصت الدراسة إلى أن مصنفات 
المحثين هي المرجع األساسي لمن أراد التعرف على اإلسرائيليات وأنه يجب الرجوع 

 ها من سقيمها قبل االستفادة منها.       إلى المحدثين لمعرفة صحيح
مصنفات . –الحديث  –اإلسرائليات  –الكلمات المفتاحية : المحدثون   
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Israelis In Hadith Books 
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And Research - Zagazig University –Egypt 
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: Abstract 

This research deals with the Israeli narrations that 

the hadiths had collected and then recorded them 

with their chain of narrators in compilations of 

literature, al-Raqqa, the history of cities, and the 

narrators' biographies ... etc. Then I dealt with the 

methodology of the imams of hadiths in other than 

the books of fundamentals of hadith, the methodology 

of selecting the works in which they were placed, their 

topics, the methodology of each modernist in dealing 

with them in his book, their number, and the 

percentage of existence of the rest of the book's 

narrations. The study concluded that the 

compilations of the promoters are the main reference 

for those who want to get to know the Israeli women, 

and that it is necessary to refer to the modern 

scholars to find out the correctness of them from the 

poor before benefiting from them. 
Keywords: Modernists, Israelis, Hadiths, Works. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدددد هلل والصدددالة والسدددالم علدددى رسدددول اهلل ومدددن اتبدددع هدددداه إلدددى يدددوم الددددين  وبعدددد 
المحددددددثون هدددددم أولدددددى النددددددا  فدددددي العمدددددل بقدددددول النبددددددي صدددددلي اهلل عليددددده و سددددددلم   

ثُوا فحرصدوا علدى جمدع الروايدات اإلسدرائيلية  ونسدبوها بَِني ِإْسَرائِيَل َواَل َحَرَج   عن َوَحدِّ
لى ناقلها باألسدانيد ، والتزمدوا بمنهجيدة علميدة تعتمدد علدى قواعدد الجدري والتعدديل إال إ

أنهم لم يشددوا في رواية أسانيدها ألن الغرض من روايتها أخذ العبرة ومعرفة تفصيل ما 
 .أجمل من أخبار بني إسرائيل

العقائددد فجمعددوا فالف الروايددات بعيدددا عددن كتددب الجوامددع والسددنن التددي انتقوهددا لبيددان 
الزهددد، ،وأحكددام الشددريعة ، وحرصددوا أن تكددون الروايددات اإلسددرائيلية فددي كتددب التفسددير

الرقائق، الترغيب ،الترهيب، األخدال,، األدب، األجدزاا الحديثيدة وأكثدر تلدو الروايدات  
مما سكت عنه شرعنا أو وافقه وقل ما يذكر ما يخالف أصول ديننا وإن وجد المخالف 

قصص األنبياا خاصة في مواضع مدن قصدص سديدنا يوسدف وداود فهو في بدا الخلق و 
مددن الروايددات ولددو فددي سددندها متددرو  أو كددذاب فددي   را  وسددليمان وأيددوب  كمددا أوردوا كثيدد

كتددب التدداريخ وتددراجم الددرواة خاصددة تدداريخ دمشددق البددن عسدداكر ففيدده قرابددة ألفددي روايددة 
 إسرائيلية.

اإلسدددرائيليات فدددي المصدددنفات  وهدددذا البحدددث يتنددداول معدددالم مدددنهج المحددددثين فدددي  كدددر
 الحديثية

 ويحتوي البحث على تمهيد ومبحثين :
 المبحث األول: اإلسرائيليات في مصنفات أصحاب كتب أصول الحديث

المبحث الثاني: اإلسرائيليات في بقية مصادر كتب الحديث واهلل من وراا القصدد وهدو 
 يهدي السبيل.

 خطة البحث و منهجه
 من كتب الحديث المشهورة و دراستها.يتم جمع اإلسرائيليات  -1
مناقشة األحاديث المرفوعة التي أثيرت حولهدا األسدرائيليات فدي كتدب أصدول  -2

 الحديث.
 تحقيق أسانيد الروايات و تطبيق قواعد المحدثين فيها. -3
 دراسة اإلسرائيليات من حيث الموافقة و المخالفة لشريعة اإلسالم. -4
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 تمهيد
 

 اتأوال : التعريف باإلسرائيلي
لم أجد من المتقدمين من عّرف لإلسرائيليات اصطالحا ، وإن من أوائل اإلسرائيليات: 

والقرطبي  (1)من  كر لفظ اإلسرائيليات على أخبار أهل الكتاب في كتبه ابن الجوزي 
، ثم َكثُر استعماله ابتداا من القرن السابع  (4)وابن رجب الحنبلي  (3)وابن كثير (2)

العلماا المتخصصون في القرن الرابع عشر الهجري دراسة  الهجري . ثم تناول
اإلسرائيليات في كتب من سبقهم  فتناولوا المصطلح بالتعريف و كروا فيه عدة أقوال 
بين مضيق وموسع والمقام ال يتسع  لسردها ويكفي تحرير القدر المتفق عليه في 

ولم يتعرض لحال اإلسناد  أنه يطلق على  األخبار المروية عن مصدر إسرائيلي تعريفهم 
، مع العلم أن اإلسرائيليات دونت بأسانيد مع اآلثار ، وأصابها ما أصاب اإلسناد من 

 ضعف أو وضع بينه نقاد الحديث.
ولذلو  وأرى أن يضاف في التعريف   ويثبت بسند إليهم ،وال بأ  بالضعف اليسير   

في حكمه  كان   أما شديد  لتساهل األئمة في رواية الرقائق وفضائل األعمال وهي
 ؟. شهدت له كتبهم المقدسةالضعف والموضوع فال تثبت به إسرائيليات إال إ ا 

وأغلب ما روي من اإلسرائيليات عن اليهود ، والقليل عن النصارى، ولذلو أطلق عليه 
 اإلسرائيليات

 ثانيا :ما تميزت به الروايات اإلسرائيلية:
  خاصة القصص والتاريخ المحتوي على بالعبر انتقاا األخبار عن أهل الكتاب

 والحكم ، والحكمة ضالة المؤمن.

                                 
فددي   بحددر الدددموع   تحقيددق جمددال محمددود مصددطفى ،دار الفجددر ( ابددن الجددوزي ، عبددد الددرحمن بددن علددي   1

 (.141م )ص2004سنة  1للتراث ط
 ( وغيرها .11/200( ، و)9/91( ، )7/331( القرطبي ، في   تفسيره   ) 2
م  1911سددنة  1( ابددن كثيددر ، إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر  البدايددة والنهايددة   دار إحيدداا التددراث العربددي ط 3
(1/51..) 
سددنة  1بددن رجددب الحنبلددي ، عبددد الددرحمن بددن أحمددد بددن رجددب بددن الحسددن،   تفسدديره  دار العاصددمة ط( ا 4

 (  .2/251( ، )1/304م ) 2001
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  تم مراجعتها من قبل أعالم الصحابة و التابعين والعلماا من بعدهم ، وتنوع
علماا المسلمين في االستشهاد بها في التفسير والزهد والرقائق واألدب 

 واللغة دليل على وجود فوائد في المقبول منها.
 حدثين  لإلسرائيليات باإلسناد في المصنفات ، ونقد أسانيدها   جمع الم

 لتمييز الصحيح من السقيم.
 المبحث األول: أصول كتب الحديث

انتشرت األحاديث النبوية بعشرات األلوف في األمصار ، وحفظت السنة بأسانيدها في 
فددددة مصددددنفات كثيددددرة متنوعددددة ، تحتددددوي المصددددنفات علددددى األحاديددددث المرفوعددددة والموقو 

والمقطوعة واإلسرائيليات وغيرها . وقسم علماا الحديث تلو المصنفات إلدى قسدمين 
 رئيسيين:

 األول : كتب مختارة جامعة أطلق عليها   أصول للحديث النبوي  .
اتجه فيها المحدثون  بدراسة عشرات فالف األسانيد ، واختيدار أصدح الطدر, ، وتمييدز 

ائمددددة علددددى علددددم الروايددددة والدرايددددة ، فجمددددع أصددددول األحاديددددث تبعددددا لمنهجيددددة دقيقددددة ق
العقائددد، األحكددام، : ثمانيددة  المحدددثون أحاديددث فددي موضددوعات جامعددة للدددين ، وهددي

الرقدددائق، الفدددتن، الشدددمائل، اآلداب، المناقدددب، التفسدددير، ويلحدددق بددده التددداريخ والمغدددازي 
 والسي.

ث هددو مددا ، وأهددم الكتددب فددي أصددول الحدددي وهددي مرتبددة علددى الكتددب واألبددواب الفقهيددة
 يعرف بالكتب الستة أو الخمسة

لمحمددددد بددددن إسددددماعيل بددددن إبددددراهيم بددددن المغيددددرة الجددددامع الصددددحيح لخمددددام البخدددداري 
( حدددددديثا . قدددددال البخددددداري: 7593عددددددد أحاديثددددده )،و  (  هدددددد259 -194)البخددددداري

( 1 أخرجت هذا الكتاب مدن زهداا سدتمائة ألدف حدديث وجعلتده حجدة بيندي وبدين اهلل  )
(.وقددال:   أحفددظ مائددة ألددف حددديث 2تصددنيفه سددت عشددرة سددنة ) ومكددث البخدداري فددي

 صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح  
(  ، عدد أحاديثه ه291 -204) لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيح مسلم 

( حددديثا.  قددال مسددلم:   َصددندذْفُت َهددَذا اْلُمْسددَنَد الصذددِحيَح ِمددْن َثالَثِِمائَددِة أَلْددِف 12000)

                                 
 (.77،وابن حجر العسقالني هدى الساري ) ص1(2/14( الخطيب البغدادي تاريخ بغداد  )1
 (.7( ابن حجر ،هدي الساري )ص2
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يعنددي فددي   -َمْسددُموَعة    ، وقددال:  لدديي كددل شدديا عندددي صددحيح وضددعته ههنددا َحددِديث  
إنمددا وضددعت ههنددا مددا أجمعددوا عليدده ...  و مكددث فددي تددأليف هدددذا  -كتابدده الصددحيح 

 الكتاب خمسة عشرة سنة قضاها في التحري والتثبت
هدد ( وصدنفه علدى 275-202) لإلمام سليمان بن األشعث السِِّجْستاني سنن أبي داود

اب الفقدددده واقتصدددر فيدددده علدددى أحاديددددث األحكدددام ، فلددددم يدددذكر فددددي كتابددده القصددددص أبدددو 
خمسمائة ألدف  وقال أبو داود : كتبت عن النبي   والمواعظ واألخبار والزهد وغيره.

 حديث انتخبت منها هذه السنن فيه أربعة فالف وثمانمائة حديثا .
 -209)  الترمددذيبددن َسددْورة بددن موسددى  سددنن أو جددامع الترمددذي ألبددي عيسددى محمددد 

 (  .هد279
 ( .هد303 -215)ألحمد  بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي سنن النسائي 
 .، وماجة اسم أبيه يزيد( هد273 -209) لمحمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة

قال النووي:  لم يَدُفْت األصول الخمسة إال اليسدير، أعندي الصدحيحين وسدنن أبدي داود 
سادسددا فددي    هددد(441( .وأضدداف ابددن طدداهر المقددد سددى )ت 1ائي   )والترمددذي والنسدد

كتابه  شروط األئمة الستة  وهو سدنن ابدن ماجدة ، وتتدابع أكثدر الحفداذ علدى  لدو فدي  
كتدبهم الرجدال واألطدراف ، إال أنهددم اختلفدوا هدل هدو سدداد  الخمسدة أم سداد  السددتة 

 (.2) والصواب أن نقول: هل هو ساد  الخمسة أم الموطأ سادسها ؟

                                 
البشدددير الندددذير فدددي أصدددول الحدددديث  تحقيدددق محمدددد عثمدددان  ( الندددووي،  التقريدددب والتيسدددير لمعرفدددة سدددنن1

 ( .29م )ص1915عام 1الخشت،دار الكتاب العربي، بيروت ط
(عبد الفتاي أبو غدة   في مقدمة  ثالث رسائل فدي علدم مصدطلح الحدديث  المطبوعدات اإلسدالمية بحلدب 2

 (.11)ص 1997طبعة 
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 المطلب األول
 هل في أصول كتب الحديث إسرائيليات

لم أجد من أجاب على هذا السؤال  في ما بين يدي مدن الكتدب ، وبعدد قدرااة ودراسدة  
 كتب أصول الحديث يمكنني أن أقول:

كتدب أصدول الحدديث السددتة إال فدي   -حسدب االصدطالي –إسدرائيلياتأوال:: ال توجدد 
 الف شرعنا وهي:ستة مواضع ، ليي منها ما يخ

ُهَمدا،  األول: َعْن َعطَاِا ْبِن َيَسار ، قَاَل: َلِقيُت َعْبَد اللذِه ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاِص َرِضَي اللذُه َعندْ
ِفي التدذْورَاِة؟ قَاَل:   َأَجْل، َواللذِه ِإنذُه َلَمْوُصدوف  ِفدي قُدْلُت: َأْخِبْرِني َعْن ِصَفِة َرُسوِل اللذِه 

ددر ا َونَددِذير ا  التدذددوْ  ا َوُمَبشِّ رَاِة بِددبَدْعِ  ِصددَفِتِه ِفددي الُقددْرفِن:  يَددا أَيِدَهددا النذبِددِي ِإنذددا َأْرَسددْلَناَ  َشدداِهد 
[، َوِحْرز ا ِلْخُمِّيِّيَن، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِلي، َسمذْيُتَو المتَدوَكَِّل لَْيَي ِبَفظٍّ َواَل 45]األحزاب: 
 (.1  ) 000َغِليظ  
 اني:الث

َهدَذا َشدْيا  َكَتبَدُه اللذدُه َعلَدى »قال البخاري في باب َكْيَف َكاَن َبْدُا الَحْيِ  َوقَدْوُل النذبِديِّ 
َعدِن ابْدِن ( 2) َكاَن َأوذُل بَِني َما ُأْرِسَل الَحْيُ  َعَلى ِإْسدَرائِيلَ »:َوقَاَل بَدْعُضُهْم: « بَدَناِت فَدمَ 

اُل َوالنَِّسداُا ِفدي بَنِدي ِإْسدَرائِيَل ُيَصدِلوَن َجِميع دا َفَكانَدِت اْلَمدْرَأُة ِإَ ا  َمْسُعود  قَاَل :  َكاَن الرِّجَ 
َكاَن َلَها اْلَخِليدُل تَدْلدَبُي اْلَقدالِبَدْيِن َتطُدوُل بهمدا لخليلهمدا فَدأَْلَقى اللذدُه َعلَدْيِهنذ اْلَحدْيَ  يَدْعنِدي 

 (.3) يَدُقوُل )َأْخرُِجوُهنذ َحْيُث َأخذَرُهنذ اللذهُ  فَُأْخرِْجَن ِمَن اْلَمْسِجِد َفَكاَن َعْبُد اللذهِ 
قلددت: وقولدده   قدداَل بعضددهم  :  هددب ابددن رجددب الحنبلددي فقددال: روي َعددن حمدداد بددِن 
(، 4سلمة، َعن هشام بِن عدروة، َعدن فاطمدة بندت المندذر، َعدن أسدماا بندت أبدي بكدر   )

 وقال ابن حجر : قَاِئل َ ِلو ُهَو بن َمْسُعود.

                                 
فددي   2041سددخب فددي السددو,  حددديث رقددم ( صددحيحأخرجه البخدداري فددي كتدداب البيددوع  بدداب كراهيددة ال1

 (247( عن عبد اهلل بن مسلمة، وفي  األدب المفرد  )4131 صحيحه  )
 ( معلقا1/99( أخرجه البخاري  )2
(  9411رقم  9/295( الطبراني  الكبير  )5115رقم  3/149( إسناده صحيح ، أخرجه  عبد الرزا, )3

مدر، عدن ابدن مسدعود  بده. وصدحح سدنده القسدطالني فدي عن الثوري، عن األعمد،، عدن إبدراهيم، عدن أبدي مع
 (.1/341إرشاد الساري )

( ابن رجب ، عبدد الدرحمن بدن أحمدد بدن رجدب  فدتح البداري   تحقيدق محمدود بدن شدعبان وفخدرون ، مكتبدة 4
 (.2/11م ) 1999عام  1\المدينة النبوية. -الغرباا األثرية 
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ث: أخرج النسائي َعْن َعطَاِا ْبِن أَِبي َمْرَواَن، َعْن أَبِيِه، َأنذ َكْعب ا َحلَدَف لَدُه بِاللذدِه الذدِذي الثال
ددْورَاِة: َأنذ َداُوَد نَبِدديذ اللذددِه  فَدلَددَق اْلَبْحددَر ِلُموَسددى َكدداَن ِإَ ا اْنَصددَرَف ِإنذددا لََنِجددُد ِفددي التدذ
َأْصِلْح ِلي ِديِني الذِذي َجَعْلَتُه ِلي ِعْصَمة ، َوَأْصِلْح ِلي ُدنْدَياَي الذِتي  اللذُهمذ »ِمْن َصاَلتِِه قَاَل: 

َجَعْلَت ِفيَهدا َمَعاِشدي، اللذُهدمذ ِإنِّدي َأُعدوُ  ِبِرَضداَ  ِمدْن َسدَخِطَو، َوَأُعدوُ  ِبَعْفدِوَ  ِمدْن نِْقَمتِدَو، 
َفدُع َ ا اْلَجددِّ ِمْندَو َوَأُعوُ  بِدَو ِمْندَو، اَل َمداِنَع ِلَمدا َأْعطَْيدَت، وَ  اَل ُمْعِطدَي ِلَمدا َمنَدْعدَت، َواَل يَدندْ

، َأنذ ُصَهْيب ا َحدذثَُه، َأنذ ُمَحمذد ا «اْلَجدِ  َكاَن يَدُقدوُلُهنذ ِعْندَد اْنِصدَراِفِه ، قَاَل: َوَحدذثَِني َكْعب 
 (.1) ِمْن َصاَلتِهِ 

ومدا أوحدي ا وجددها كعدب، فدي األسدفار كمد قلت: هدذا مدن التوافدق فدي دعداا داود 
 .إلى النبي 

الرابددع: جدداا فددي الموطددأ :  َعددِن اْلَقاِسددِم بْددِن ُمَحمذددد ، أَنذددُه قَدداَل: َهَلَكددِت اْمددَرَأة  لِددي، فَأَتَدداِني 
دِي يُدَعزِّينِدي ِبَهدا فَدَقداَل: ِإنذدُه   َكداَن ِفدي بَنِدي ِإْسدَرائِيَل رَُجدل  َفِقيده   ِِ َعداِلم   ُمَحمذُد ْبُن َكْعدب  اْلُقَر

ا  َهدا َوْجدد  َعاِبد  ُمْجَتِهد ، وََكاَنْت َلُه اْمدَرَأة . وََكداَن ِبَهدا ُمْعَجب دا َوَلَهدا ُمِحبَدا، َفَماتَدْت فَدَوَجدَد َعَليدْ
، َوَغلذَق َعَلى نَدْفِسِه، َواْحَتَجَب ِمدَن النذداِ .  َها َأَسف ا، َحتذى َخاَل ِفي بَدْيت  ا، َوَلِقَي َعَليدْ َشِديد 

َيُكددْن يَددْدُخُل َعَلْيددِه َأَحددد . َوِإنذ اْمددَرَأة  َسددِمَعْت بِددِه َفَجاَاتْددُه، فَدَقالَددْت: ِإنذ لِددي ِإلَْيددِه َحاَجددة   فَدلَددمْ 
َأْستَدْفِتيِه ِفيَها. لَْيَي ُيْجزِيِني ِفيَهدا ِإالذ ُمَشدافَدَهُتُه، فَدَذَهَب النذداُ ، َوَلزَِمدْت بَابَدُه. َوقَالَدْت: َمدا 

، فَدَقدداَل لَددُه قَائِددل : ِإنذ َهاُهنَددا اْمددَرَأة  َأرَاَدْت َأْن َتْسددتَدْفِتَيَو، َوقَالَددْت: ِإْن َأَرْدُت ِإالذ لِددي ِمْنددُه بُددد  
ُمَشددافَدَهَتُه َوقَددْد َ َهددَب النذدداُ . َوِهددَي اَل تُدَفدداِرُ, اْلبَدداَب. فَدَقدداَل: ائْددَذنُوا َلَهددا. فَددَدَخَلْت َعَلْيددِه. 

َأْستَدْفِتيَو ِفي َأْمر . قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاَلْت: ِإنِّدي اْسدتَدَعْرُت ِمدْن َجدارَة  لِدي فَدَقاَلْت: ِإنِّي ِجْئُتَو 
َل: نَدَعدْم. َحْلي ا، َفُكْنُت أَْلَبُسُه َوُأِعيُرُه زََمان ا، ثُمذ ِإندذُهدْم َأْرَسدُلوا ِإلَديذ ِفيدِه، َأفَُأَيدِّيدِه ِإلَدْيِهْم؟ فَدَقدا

قَددْد َمَكددَث ِعْنددِدي زََمان ددا، فَدَقدداَل: َ لِددِو َأَحددِق لِددَردِِّ  ِإيذدداُه ِإلَددْيِهْم، ِحدديَن  َواللذددِه. فَدَقالَددْت: ِإنذددهُ 
َأَعاُروِكيِه زََمان ا، فَدَقاَلْت: ِإي يَدْرَحُمَو اللذُه، َأفَدَتْأَسدُف َعلَدى َمدا َأَعداَرَ  اللذدُه، ثُدمذ َأَخدَذُه ِمْندَو 

 (.2َما َكاَن ِفيِه َونَدَفَعُه اللذُه ِبَقْوِلَها )َوُهَو َأَحِق ِبِه ِمْنَو؟   فَأَْبَصَر 

                                 
( أخبرندا عمددرو بدن سدواد بددن األسدود بدن عمددرو، 3/73) 1329( أخرجده النسدائيمن كتداب  سددنن النسدائي /1

 قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن عطاا بن أبي مروان به.
 ( عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد به.43رقم  1/237( أخرجه مالو في  الموطأ  )2
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، أَنذددُه بَدَلغَددُه   َأنذ ِعيَسددى ابْددَن َمددْرَيَم َكدداَن يَدُقددوُل: يَددا بَنِددي  الخددامي: وفيدده أيضددا قددول َمالِددو 
، فَدَّنذُكْم ِإْسَرائِيَل، َعَلْيُكْم بِاْلَماِا اْلَقَراِي، َواْلبَدْقِل اْلبَدرِّيِّ، َوُخْبِز الشذِعيِر، َوِإيذ  دَز اْلبُددرِّ اُكْم َوُخبدْ

 (1َلْن تَدُقوُموا ِبُشْكرِِه   )
ددددر  ِمددددَن اأَلْحبَددداِر ِإلَددددى َرُسددددوِل السددداد : َعددددْن َعْبدددِد اللذددددِه بددددن مسدددعود ، قَدددداَل: َجددداَا َحبدْ

ددَمَواِت َعلَددى ِإْصددَبع  اللذددهِ  ددُد ِإنذددا َنِجددُد: َأنذ اللذددَه َيْجَعددُل السذ َواأَلَرِضدديَن َعلَددى فَدَقدداَل: يَددا ُمَحمذ
 ، ، َوَسددائَِر الَخالَئِددِق َعلَددى ِإْصددَبع  ، َوالَمدداَا َوالثدذددَرى َعلَددى ِإْصددَبع  ددَجَر َعلَددى ِإْصددَبع  ، َوالشذ ِإْصددَبع 

َحتذددى بَددَدْت نَدَواِجددُذُه َتْصددِديق ا ِلَقددْوِل الَحْبددِر، ثُددمذ قَدددَرَأ فَديَدُقددوُل أَنَددا الَمِلددُو، َفَضددِحَو النذبِدديِ 
:  َوَمددددا قَددددَدُروا اللذددددَه َحددددقذ قَددددْدرِِه، َواأَلْرُض َجِميع ددددا قَدْبَضددددُتُه يَدددددْوَم الِقَياَمددددِة، اللذددددِه َرُسددددوُل 

 2َوالسذَمَواُت َمْطوِيذات  بَِيِميِنِه، ُسْبَحانَُه َوتَدَعاَلى َعمذا ُيْشرُِكوَن 
 فكل ما أخبر به الحبر اليهودي من اإلسرائيليات

حتددى بدددت نواجددذه تصددديق ا لقددول الحبددر : -النبددي ومعنددى قددول الددراوي:  فضددحو 
مدن اختلف علمايندا حدول قدول الدراوي هدذا، فمدنهم مدن  هدب إلدى أن ضدحو النبدي 

قول الحبر لم يكن تصديق ا له، كما فهم الراوي، وصدري بدذلو فدي روايدة أخدرى، وإنمدا  
 كان تعجب ا وإنكار ا لقول اليهودي الذي يفيد التجسيم والتشبيه.

إلى هذا الرأي اإلمام الخطابي، كما نقل عنه ابن حجر فدي شدرحه علدى هدذا  ممن  هب
الحديث قال: قال الخطابي: لم يقع  كر اإلصبع فدي القدرفن، وال فدي حدديثمقطوع بده، 
وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم في ثبوتهدا األصدابع، بدل هدو توقيدف أطلقده 

ر األصابع من تخليط اليهدودي  ألن اليهدود  الشارع فال يكيف هذا، وال يشبه، ولعل  ك
كما نعرف مشبهة، وفيما يدعونه من التدوراة ألفداذ تددخل فدي بداب التشدبيه، وال تددخل 

 في مذاهب المسلمين.
من قول الحبر، فيحتمل الرضا واإلنكار  يعني: يحتمل هذا و ا ، وأمدا وأما ضحكه 

بان، وقد جداا الحدديث مدن طدر, قول الراوي:  تصديق ا له ، فهذا ِن من الراوي وحس
أخرى ليي فيهدا هدذه الزيدادة، وعلدى كدل حدال علدى تقددير صدحتها، قدد يسدتدل بحمدرة 
الوجه على الخجل، كما يستدل بصفرته على الوجل، ويكون األمدر بخدالف  لدو، كمدا 

                                 
( ، والبيهقي  الشدعب  9/321وعنه أبو نعيم  الحلية )( ، 27رقم  2/932( أخرجه مالو في  الموطأ  )1
 ( .4294رقم  9/321)
[  حددديث 91( أخرجده البخداري    كتداب تفسددير القدرفن  بداب قولدده:  ومدا قددروا اهلل حددق قددره  ]األنعدام: 2
 ( .191( )124( ، ومسلم )4111) 4551رقم 
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ِ دا، فهدو محمددول علدى تأويدل قدول اهلل  جددل -فهمندا.، وعلدى تقددير أن يكددون هدذا محفو
 (.1()97ماَواُت َمْطوِيذات  بَِيِميِنِه  )الزمر: :  َوالسذ -وعال

ونقددل الحددافظ ابددن حجددر فددي موضددع  فخددر مددن   الفددتح عن ابددن التددين أندده قددال: تكلددف 
تعجب دا وإنكدار ا لمدا قدال الحبدر، الخطابي في تأويل اإلصبع، وبالغ حتى جعل ضدحكه 
ديق ا  بأنده علدى قددر تعجب دا وتصدورد ما وقع في الرواية األخرى:  فضحو رسدول اهلل 

داهر السديا, أنده ضدحو تصدديق ا لده بددليل قدرااة  ما فهدم الراوي.قدال اإلمدام الندووي: ِو
(.وعلدى كدل حدال فداألولى فدي هدذه األشدياا 2اآلية التي تدل على صد, ما قال الحبدر )
 الكف عن التأويل مع اعتقاد تنزيه اهلل

 ها من اإلسرائيلياتثانيا: أحاديث مرفوعة في الصحيح أثيرت الشبهات أن
:   ِقيَل لَِبِني ِإْسَرائِيَل:  اْدُخُلوا الَباَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللذِه األول: عن أَبي ُهَريْدَرَة 

ا َوُقوُلوا ِحطذة   ]البقرة:  [ فَدَبدذُلوا، َفَدَخُلوا يَدْزَحُفوَن َعَلى َأْسَتاِهِهْم، َوقَاُلوا: َحبذة  51ُسجذد 
 (.3  ) ِفي َشْعَرة  

رواه البخدداري فددي تفسددير السددورتين مددن طريددق همددام بددن منبدده أخددي  قددال رشدديد رضددا:  
وهب، وهمدا صداحبا الغرائدب فدي اإلسدرائيليات. ولدم يصدري أبدو هريدرة بسدماع هدذا مدن 
النبي د صلى اهلل عليه وسلم د فيحتمل أنه سمعه من كعب األحبار إ  ثبت أنه روي عنه، 

ستا  رحمه اهلل تعدالى علدى مثدل هدذا مدن اإلسدرائيليات، وإن وهذا مدر  عدم اعتماد األ
 صح سنده

، ولدو  قلت: لم يقدل أحدد قبلده بهدذا ، وفدي الدنص تصدريح أبدي هريدرة بأنده قدول النبدي 
فكيدف يقدول قدال رسدول اهلل؟   –الذي لم يلدق النبدي –كان سمعه من كعب األحبار 

 محمد عبده العقل على النقل .، وال عجب في زعم رشيد رضا ألنه يرجح  مثل شيخه 
َخلَددَق اهلُل َعددزذ َوَجددلذ »بِيَددِدي فَدَقدداَل: قَدداَل: َأَخددَذ َرُسددوُل اهلِل  الثدداني: َعددْن أَبِددي ُهَريْدددَرةَ 

 التِدْربََة يَدْوَم السذدْبِت، َوَخلَدَق ِفيَهدا اْلِجبَداَل يَددْوَم اأْلََحدِد، َوَخلَدَق الشذدَجَر يَددْوَم ااِلثْدنَددْيِن، َوَخلَدقَ 
لَدَق اْلَمْكُروَه يَدْوَم الِثاَلثَاِا، َوَخَلَق الِنوَر يَدْوَم اأْلَْرِبَعاِا، َوَبثذ ِفيَها الدذَوابذ يَدْوَم اْلَخِميِي، َوخَ 

                                 
 ( 13/391( ابن حجر فتح الباري  )1
 (1/551( المرجع السابق )2
 (.3015( ، ومسلم أول كتاب التفسير )3402( صحيح البخاري باب حديث الخضر مع موسى )3
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بَدْعددَد اْلَعْصددِر ِمددْن يَدددْوِم اْلُجُمَعددِة، ِفددي فِخددِر اْلَخْلددِق، ِفددي فِخددِر َسدداَعة  ِمددْن َسدداَعاِت فَدَم 
 (1) ْيَن اْلَعْصِر ِإَلى اللذْيلِ اْلُجُمَعِة، ِفيَما بدَ 

قدال ابددن كثيدر فددي  تفسدديره  بعدد أن أورد الحددديث مدن طريددق مسددلم: هدذا الحددديث مددن 
غرائدددب  صدددحيح مسدددلم ، وقدددد تكلدددم عليددده ابدددن المدددديني والبخددداري، وغيدددر واحدددد مدددن 
الحفاذ، وجعلوه من كالم كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كالم كعب األحبار، وإنما 

، و كدددره أيضدددا فدددي  تفسدددير وقدددال: وفيددده 2تبه علدددى بعددد  الدددرواة، فجعلددده مرفوعدددا   اشددد
استيعاب األيام السبعة، واهلل تعالى قد قال: )في ستة أيام( ، ولهذا تكلم البخاري وغير 
واحدد مددن الحفداذ فددي هددذا الحدديث، وجعلددوه مددن روايدة أبددي هريددرة عدن كعددب األحبددار، 

 (.3ليي مرفوعا ) 
:   وأمدددا الحدددديث الدددذي رواه مسدددلم فدددي قولددده:  خلدددق اهلل التربدددة يدددوم  وقدددال ابدددن تيميدددة

السبت  فهو حديث معلدول قددي فيده أئمدة الحدديث كالبخداري وغيدره، وقدال البخداري: 
الصحيح أنه موقوف على كعب األحبار، وقد  كر تعليله البيهقي أيضا ، وبينوا أنده غلدط 

الحدددذا, علدددى مسدددلم إخراَجددده  كدددروهدددو ممدددا أنلددديي ممدددا رواه أبدددو هريدددرة عدددن النبدددي 
 (.4)إياه 

وقال أيضا :  هذا الحديث طعن فيه من هو أعلدُم مدن مسدلم مثدُل يحيدى بدن معدين ومثدل 
البخدداري و غيرهمددا، و كددر البخدداري أن هددذا مددن كددالم كعددب األحبددار، وطائفددة اعتبددرت 

وغيدره صحته مثل أبدي بكدر ابدن األنبداري، وأبدي الفدرج ابدن الجدوزي وغيرهمدا، والبيهقدي 
وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب، ألنده قدد ثبدت بدالتواتر أن اهلل خلدق السدماوات 
واألرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن فخر الخلق كان يوم الجمعة، فلدزِم أن يكدون 
أول الخلق يوم األحد وهكذا عند أهدل الكتداب، وعلدى  لدو تددل أسدماا األيدام، وهدذا 

حاديددث وفثددار أَخددر، ولددو كددان أول الخلددق يددوم السددبت وفخرهيددوم المنقددول الثابددت فددي أ
                                 

 .( األصُح أن هذا الحديث موقوف على كعب األحبار وليي من قول النبي 1
لينده الحدافظ فدي  التقريدب ، وقدال األزدُي:  -وهو ابن صفوان بدن أو  بدن جدابر األنصداري-أيوب بن خالد 
 تكلم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيى بن سعيد ونظرايه ال يكتبون حديثه. ليي حديثه بذا ،
، وابدن حبدان 45( ، و9132( ، وأبدو يعلدى )11010( ، والنسائي فدي  الكبدرى  )2719وأخرجه مسلم )

(9191. ) 
 (.1/123ابن كثير في  تفسيره  ) (2
 (.3/313المرجع السابق )( 3
 .(17/239( ابن تيمية  الفتاوى )4
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الجمعة لكان قد خلق في األيام السبعة، وهو خالف ما أخبر به القرفن، مدع أن حدذا, 
علم الحديث يثبتون علة هذا الحدديث مدن غيدر هدذه الجهدة، وأن راويده فدالن غلدط فيده 

ون الحددديث إسددناده فددي ألمددور يددذكرونها، وهددذا الددذي يسددمى معرفددة علددل الحددديث، يكدد
الظاهر جيدا ، ولكن عِرَف من طريق فخر أن راويه غلط فرفعه، وهو موقوف، أو أسدنده 
وهو مرسل، أو دخل عليه الحديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيى بن سعيد 
القطان، ثم صداحبه علدي ابدن المدديني، ثدم البخداري مدن أعلدم الندا  بده، وكدذلو اإِلمدام 

 (.1اتم، وكذلو النسائي، والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة  )أحمد، وأبو ح
هددب أخددرون إال أن الحددديث صددحيح ال مطعددن فيدده، فقددد  أخرجدده اإلمددام مسددلم و \و 

النسدائي فددي السدنة الكبددرى و غيدرهم، و الحددديث ال يخدالف القددرأن الكدريم أبدددا  خالفددا  
 لما توهمه بعضهم 

علي األرض وحدها و ان  لو كدان فدي سدبعة أيدام، و  فَّن الحديث يُفضل كيفية الخلق
 نص القرأن الكريم علي أن خلق السموات و األرض في ستة أيام 

و أن الحددديث تحددددث عدددن عددن مراحدددل تطدددور الخلدددق علددي وجددده األرض حتدددي صدددارت 
 صالحة للسكن.

عدن طريدق الدوحي وهدو مثدل  تنبيه : يوجد كثير من أخبار بني إسدرائيل  كرهدا النبدي   
 ما ورد في القرفن 

 الكريم من إخبار عنهم ، وأما بالمعنى االصطالحي فليي إال ما  كر .

                                 
 434-432( القاسمي في  الفضل المبين  ص1
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 المطلب الثاني
رواية أصدحاب  الكتدب السدتة لإلسدرائيليات فدي غيدر كتدب األصدول ، ووجددت روايدات 

 عند البخاري وأبي داود والنسائي على النحو التالي:
 البخاري في األدب المفرد -1

 اري اإلسرائيليات  في مصنفاته إال ما جاا في  األدب المفرد  :لم يذكر البخ
ُهَما قَاَل: نَدَزَل َضْيف  ِفدي بَنِدي ِإْسدَرائِيَل، َوِفدي الددذاِر َكْلبَدة   َعْن َعْبِد اللذِه ْبِن َعْمر وَرِضَياللذُهَعندْ

اْلِجَراُا ِفي َبْطِنَها، فَدذََكُروا لَِنبِديٍّ َلُهدْم َلُهْم، فَدَقاُلوا: يَا َكْلَبُة، اَل تَدْنَبِحي َعَلى َضْيِفَنا َفِصْحَن 
 (.1فَدَقاَل: ِإنذ َمَثَل َهَذا َكَمَثِل ُأمذة  َتُكوُن بَدْعدَُكْم، يَدْغِلُب ُسَفَهاُيَها ُعَلَماَاَها )

قلت: روي بسند ضعيف عن عبد اهلل بدن بدن عمدرو مرفوعا .ولفظده  َضداَف َضدْيف  رَُجدال  
يَل، َوِفي َدارِِه َكْلَبة  ُمِجح ، فَدَقاَلِت اْلَكْلَبُة: َواهلِل اَل أَنْدَبُح َضْيَف َأْهِلدي، قَداَل: ِمْن بَِني ِإْسَرائِ 

فَدَعدددَوى ِجَراُيَهدددا ِفدددي َبْطِنَهدددا، قَددداَل: ِقيدددَل َمدددا َهدددَذا؟ قَاَل:فَدددَأْوَحى اهلل َعدددزذ َوَجدددلذ ِإلَدددى رَُجدددل  
ُهْم:َهَذا َمَثُل ُأمذة  َتُكوُن ِمْن بدَ   2ْعدُِكْم، يَدْقَهُر ُسَفَهاُيَها ُحَلماَاَها  ِمندْ

 : ُهَما قَاَل: اْلَمَجرذُة: بَاب  ِمْن أَبْدَواِب السذَماِا، َوَأمذدا قَددْوُ  قُددَزي  وَعِن اْبِن َعبذا   َرِضَياللذُهَعندْ
  (3)فََأَمان  ِمَن اْلَغَرِ, بَدْعَد قَدْوِم نُوي  
ُكددنذ ِلْلَيتِدديِم َكدداأْلَِب الددرذِحيِم، َواْعلَددْم : »قَدداَل: قَدداَل َداُودُ وعددن َعْبددِد الددرذْحَمِن بْددِن أَبْدددَزى 

َأْو َأقْدَبُح ِمْن  -أَنذَو َكَما تَدْزرَُع َكَذِلَو َتْحُصُد، َما َأقْدَبَح اْلَفْقَر بَدْعَد اْلِغَنى، َوَأْكثَدُر ِمْن َ ِلَو 
َصداِحَبَو فَدأَْنِجْز لَدُه َمدا َوَعْدتَدُه، فَدَّْن اَل تَدْفَعدْل الضذاَلَلُة بَدْعَد اْلُهدَدى، َوِإَ ا َوَعدْدَت  -َ ِلَو 

                                 
(.رواتدده ثقددات ، وفددي سددنده ضددعف فددَّن عطدداا بددن السددائب 474( إسددناده ضددعيف ، األدب المفددرد رقددم )1

 اختلط ورواية جرير عنه بعد االختالط. 
( عن أبي عوانة، عدن عطداا بدن السدائب، عدن أبيده، عدن 170/ 2( إسناده ضعيف ، مرفوعا  أخرجه أحمد )2

ُة: اهلل بن عمرو مرفوعا .ولفظه  َضاَف َضْيف  رَُجال  ِمدْن بَنِدي ِإْسدَرائِيَل، َوِفدي َدارِِه َكْلبَدة  ُمِجدح ، فَدَقالَدِت اْلَكْلبَدعبد 
َوَجدلذ ِإلَدى  زذ َواهلِل اَل َأنْدَبُح َضْيَف َأْهِلي، قَاَل: فَدَعَوى ِجَراُيَها ِفدي َبْطِنَهدا، قَداَل: ِقيدَل َمدا َهدَذا؟ قَداَل: فَدَأْوَحى اهلل َعد

ُهْم : َهَذا َمَثُل ُأمذة  َتُكوُن ِمْن بَدْعدُِكْم، يَدْقَهُر ُسَفَهاُيَها ُحَلماَاَها   وسدنده ضدعيف، رجالده ثقدات  لد وال أن رَُجل  ِمندْ
عطاا بن السائب كان قد اختلط، وقد سمع منه أبو عوانة قبل وبعد االختالط،وكان ال يعقل  ا من  ا، فقدال 

(. وقدددال األلبددداني فدددي  الضدددعيفة  7/210ال يحدددتج بحديثددده. وبددده أعلددده الهيثمدددي فدددي المجمدددع ) ابدددُن معدددين:
 ( :   ولعل أصله من اإلسرائيليات، وهم فيه عطاا فرفعه أحيانا . 3112)
 (.في سنده علي بن زيد بن جدعان : ضعيف.795( إسناده ضعيف ، أخرجه  األدب المفرد رقم )3
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َنُه َعَداَوة ، َوتَدَعوذْ  بِاللذِه ِمْن َصاِحب  ِإْن  ََكْرَت لَدْم يُِعْندَو، َوِإْن َنِسديَت لَدْم  َنَو َوبَديدْ يُوِرُث بَديدْ
 (1« )يُذَكِّْر َ 

َهددا وَعددْن أَبِددي الطَِفْيددِل َسددَأَل ابْددُن اْلَكددوذا َعِليَدد ددَماِا، َوِمندْ ا َعددِن اْلَمَجددرذِة، قَدداَل: ُهددَو َشددَرُج السذ
َهِمر  )  (2فُِتَحِت السذَماُا ِبَماا  ُمندْ

ُهَما قال: اْلَقْوُ : َأَمان  أِلَْهِل اأْلَْرِض ِمَن اْلَغَرِ,، َواْلَمَجرذُة: بَاُب  َرِضَياللذُهَعندْ وَعِن اْبِن َعبذاس 
 (3ِمْنُه ) السذَماِا الذِذي تَدْنَشقِ 

 أبي داود في الزهد -1
( روايدة متتابعدة فددي أول 24أورد أبدو داود فدي كتداب الزهدد اإلسدرائيليات  وبدل عدددها )

%  وهددي علددى النحددو  4،71( روايددات الكتدداب بنسددبة  502الكتدداب مددن مجمددوع )
 التالي:

 ال يوجد فيها خبرا يخالف شريعة اإلسالم .
 ( ومثاله :4( روايات ) 7وأما الموافق لشرعنا )

َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِّه ، قَاَل:   ِإنِّي َأِجُد ِفي ِكَتاِب اللذِه: َمْن َعاَدى ِلي َولَِيا فَدُهدَو َكَمدْن َنَصدَب 
( ، و َعْن َعْبِد اللذِه ْبِن اْلَحاِرِث:   َدَعا نَبِدي  ِمدَن اأْلَْنِبيداِا، فَدَقداَل: يَدا َربِّ 5ِلَي اْلَحْرَب   )

َعْبُد ِمْن َعِبيِدَ  يَدْعُبُدَ  َويُِطيُعَو َوَيْجَتِنُب َسَخَطَو تَدْعِرُض لَدُه الْدَباَلَا، َوتَددْزِوي َعْندُه َيُكوُن الْ 
الِدنْدَيا؟ َوَيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن ِعَباِدَ  يَدْعَمُل ِبَمْعِصَيِتَو َويُدْفِسُد ِفي َأْرِضدَو فَدتَدْعدِرُض لَدُه الدِدنْدَيا، 

اَلَا؟ فََأْوَحى اللذدُه ِإلَْيدِه: ِإنذ اْلِعبَداَد َوالْدَباَلَا لِدي، َوِإنذدُه لَدْيَي َأَحدد  ِإالذ ُيَسدبُِّحِني َوتَدْزِوي َعْنُه اْلبَ 
ُه َوَيْحَمُدِني َوُيَكبدُِّرِني ، َوَأمذا َعْبِدي اْلُمدْؤِمُن فَدَّنذ لَدُه َسديَِّئات  فَدَأْعِرُض لَدُه الْدَباَلَا، َوَأْزِوي َعْند

َسدديَِّئاتِِه ِلَكددْي يَددْأتَِيِني َوُأَجازِيَددُه يَدددْوَم اْلِقَياَمددِة ِبَحَسددَناتِِه، َوَأمذددا َعْبددِدي اْلَكدداِفُر فَددَّنذ لَددُه الددِدنْدَيا بِ 

                                 
( 4/274(.، وقال الهيثمي في المجمع )139خاري  األدب المفرد  رقم )ه صحيح ، أخرجه الب\( إسنا1

 :  رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. .
 (.799ه صحيح ، أخرجه البخاري  األدب المفرد  رقم )\( إسنا2
( : 9/271(.وقدال الهيثمدي فدي المجمدع )797ه صحيح ، أخرجه البخاري  األدب المفرد رقم )\( إسنا3

 طبراني، ورجاله رجال الصحيح. . رواه ال
 .19، 9، 5، 4، 3، 2، 1( انظر األرقام  : 4
( ندددا الهيددثم بدددن خالدددد الجهندددي، أن  4( إسددناده حسدددن، أخرجددده أبددو داود  مدددن كتددداب  الزهددد ألبدددي داود   )5

 محمدا العنقزي، حدثهم قال: أنا يوني بن أبي إسحا,، عن عمار الدهني، عن وهب به.
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ازِيَدُه َحَسَنات  فََأْعِرُض َلُه الِدنْدَيا، َوَأْزِوي َعْنُه اْلَباَلَا ِبَحَسَناتِِه، َحتذى يَْأتَِيِني يَددْوَم اْلِقَياَمدِة فَُأجَ 
 ،. (1ِبَسيَِّئاتِِه  )

 ومثاله : (2)( خبرا  17والمسكوت عنه في شرعنا  )
َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُدرذَة، قَاَل:   َكداَن رَُجدل  ِمدْن بَنِدي ِإْسدَرائِيَل َعابِدد  قَداَل: وََكداَن ِإَ ا َخدَرَج ُتِظلِدُه 

طَدُه َوَأَحبذدُه، َوَدنَدا ِمْندُه َوَحددذَث نَدْفَسدُه بِالتدذْوبَدِة، َسدَحابَة  قَداَل: َفَمدرذ رَُجدل  فَددَرَااُه َوَوَدنَدا ِمدُه فَدَغبَ 
نَدُهَما َطرِيَقداِن: فََأَخدَذ اْلَعابِد ُه قَاَل: َوُهَو يَْمِشي َمَعُه قَاَل: فَدَفرذَ, بَديدْ ُد َوَجَعَل اْلَعاِبُد َيْكَرُه ُدنُدوذ

َحابَُة الرذُجَل َوتَدرََكِت اْلَعاِبَد، فَدتَدَعلذَق بِدِه َوقَداَل: َطرِيق ا، َوَأَخَذ الرذُجُل َطرِيق ا قَاَل: فَدَتِبَعِت السذ 
َما َأْحَدْثَت؟ َما َصنَدْعَت؟ قَاَل: َما َأْحَدْثُت َشْيئ ا َوَلِكنِّدي َلمذدا رَأَيْدتُدَو َغَبْطتُدَو َوَأْحَبْبتُدَو ِفدي 

ْثُت نَدْفِسددي بِالتدذْوبَددِة َأْن اَل ُأرَاِجدَع َشددْيئ ا ددا ُكْنددُت َأْصدَنُع قَدداَل: َوَلِكنِّددي قَددْد َمَقتِددَو  اللذدِه َوُحدددِّ ِممذ
 ( ،3وََكرِْهُت ُدنُدوذَ  َوُأْعِجْبُت بِنَدْفِسي   )

َلُكْم تَدَعبذددَد ِعبَدداَدة ، َوَسددَأَل اللذددَه َحاَجددة ، َوَصدداَم ِللذددِه  ددْن َكدداَن قَدددبدْ :   َأنذ رَُجددال  ِممذ و َعددْن َوْهددب 
ْشر  فَدَلْم تُدْقَ  َحاَجُتُه، فََأقْدَبَل َعَلى نَدْفِسِه يَدُلوُمَها فَدَقاَل: أَيدذتُدَهدا الدندذْفُي َسَنتَدْيِن يَْأُكُل ُكلذ عَ 

در  أَلُوتِيدُت، فَدُأوِحَي ِإلَْيدِه فَدَقداَل: َلَسداَعُتَو الذتِدي َأْزرَيْدَت ِفيَهدا  ِمْنِو أَتَدْيُت َلْو َكداَن ِعْندَدِ  َخيدْ
 (.4َو   )َعَلى نَدْفِسَو َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدتِ 
َعدْن يَزِيدَد بْدِن (  قرأها الراوي في كتب  مثاله :  5( خبرا  )7ومنها إسرائيليات وعددها )

ْنِجيددِل:  ، قَدداَل: نددا رَُجددل ، ِفددي َمْجِلددِي َمْكُحددول  قَدداَل: َمْكتُددوب  ِفددي اإْلِ أَبِددي َسددِعيد  اْلَقْيِسدديِّ

                                 
( نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا جرير، عن األعم،، عدن 22خرجه أبو داود  الزهد  ) ( إسناده صحيح، أ1

 المنهال، عن عبد اهلل بن الحارث به.
، 22،23، 21، 20، 19، 11، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 1، 7، 9( انظدددددددر األرقدددددددام  : 2
24 . 
الواسددطي، قددال: نددا يزيددد يعنددي ابددن  ( نددا محمددد بددن حددرب 19( إسددناده ضددغيف، أخرجدده أبددو داود  الزهددد  )3

هارون قال: أنا جعفر يعني ابن سليمان قال: نا أسماا بن عبيد، عدن معاويدة بده. ورواتده ثقدات لكدن فدي سدنده 
 انقطاع بين أسماا بن عبيد ومعاوية. 

د ( نا موسى بن إسماعيل، قال: نا مهدي، عن عبد الحمي 20( إسناده ضعيف ، أخرجه أبو داود  الزهد  )4
صاحب الزيادي، عن ابن بنت وهب بن منبه ، عن وهب به. رواته ثقات غير )ابن بنت وهب( وهدو  إدريدي 

 بن سنان اليماني، أبو إليا  : ضعيف.
    19،  12،  9،  1( انظر األرقام  : 5



 

 
996 

وَن يَددْوَم اْلِقَياَمدِة، طُدوَبى ِلْلُمتَدَواِضدِعيَن، ِفديذ ُأولَئِدَو ُطوَبى ِلْلُمتَدَراِحِميَن، ِفيذ ُأولَئِدَو اْلَمْرُحوُمد
 (.1اْلَمْرُفوُعوَن ِلَمَناِبِر اْلُمْلِو يَدْوِم اْلِقَياَمِة، ُطوَبى ِلْلُمَطهذَرِة. .   )

 (2( خبرا )5  وعددها ) 000منها إسرائيليات بلفظ  أوحى اهللو 
ُقدددوُل:   َأَصددداَب بَنِدددي ِإْسدددَرائِيَل بَددداَلا  َوَقْحدددط ، َفَخَرُجدددوا ومثالددده :  عدددن َمالِدددِو بْدددِن ِدينَدددار ، يدَ 

ُيِضددِجوَن، فَددَأْوَحى اللذددُه ِإلَددى نَبِدديٍّ ِمددْن أَْنِبيَددائِِهْم َأْن َأْخبِددْرُهْم: َتْخُرُجددوَن ِإلَددى الصذددِعيِد بِأَبْددَدان  
َماَا، َوَمَخَُتْم  بُُطوَنُكْم ِمَن اْلَحَراِم؟ اآْلَن ِحيَن اْشَتدذ َغَضِبي َنِجَسة ، َوأَْيد  َقْد َسَفْكُتْم ِبَها الدِّ
ا   )  (.3َعَلْيُكْم، َوَلْن تَدْزَداُدوا ِمنِّي ِإالذ بُدْعد 

 ( ومثاله :4( خبرا )9منها إسرائيليات عن قصص بني إسرائيل وعددها)و 
َلُكْم، َكانَدد ددْن َكدداَن قَدددبدْ ددِه ِفيَهددا َدنَددانِيُر، َعددْن َحِكدديِم بْددِن َجدداِبر :   َأنذ رَُجددال  ِممذ ْت ُصددرذة  ِفددي ُكمِّ

َها )  (.5فَدَنَظَر فََّ ا َقْد ُ ِهَب ِبَها،  فَدَقاَل: اللذُهمذ بَاِرْ  َلُه ِفيِه، َلَعلذُه َكاَن َأْحَوَج ِإلَيدْ
( روايدات ، وهدي تقدرب 7أكثر الرواة عن بني إسرائيل وهب بن منبه ، وعددد مروياتده )و 

 ده.ثلث اإلسرائيليات عن
 النسائي في  التفسير  -2

( روايدددات تفسددديره     735ورد فدددي التفسدددير مدددن السدددنن الكبدددرى خبدددران مدددن  مجمدددوع )
 منها:

، قَددداَل: َكددداَن فِصدددُف َكاتِدددَب ُسدددَلْيَماَن بْدددِن َداُوَد  وََكددداَن يَدْعلَدددُم ااِلْسدددَم َعدددِن ابْدددِن َعبذدددا  
َوَيْدفُدنُدُه َتْحدَت ُكْرِسديِِّه، فَدَلمذدا َمداَت  ِه ُسدَلْيَماُن اأْلَْعَظَم، َكاَن َيْكُتُب ُكدلذ َشدْيا  يَدْأُمُرُه بِد

دَياِطيُن، َفَكَتبُدوا بَددْيَن ُكدلِّ َسدْطر  ِمدْن ِسدْحر  وََكدِذب  وَُكْفدر ، فَدَقداُلوا: َهدَذا  ُسَلْيَماُن َأْخَرَجْتُه الشذ
َوُسَفَهاُيُهْم َوَسِبوُه، َوَوَقَف ُعَلَماُيُهْم،  الذِذي َكاَن يَدْعَمُل ُسَلْيَماُن ِبَها، فََأْكَفَرُه ُجهذاُل النذا ِ 

                                 
ُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَكرِيِم،2( إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود  الزهد  )1 قَاَل: نا َنْصدُر بْدُن َغازِيَدَة،  ( نا ُمَحمذ

، َعْن يَزِيَد ْبِن َأِبي َسِعيد  به.سنده ضعيفلجهالة  شيخ بزيد.  قَاَل: نا اْبُن َعيذاش 
 . 22، 17، 15، 13، 7( انظر األرقام  : 2
(خددثنا سدعيد بدن نصدير، قدال: ندا سديار، عدن جعفدر، قدال: 13( إسناده ضعيف، أخرجه أبدو داود  الزهدد  ) 3
 ت مالو بن دينار به. في سنده )صيار( بن حاتم وهو ضعيف.سمع
 . 24، 23، 21،، 20، 19، 11، 11، 10 9( انظر األرقام  : 4
( نا مسددد، قدال: ندا عبدد اهلل بدن داود، عدن إسدماعيل بدن 23( إسناده صحيح ، أخرجه أبو داود  الزهد  ) 5

 أبي خالد، عن حكيم به.رواته ثقات.
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ُلوا الشذَياِطيُن َعَلى مُ  ْلِو فَدَلْم يَدَزْل ُجهذاُلُهْم َيُسِبونَُه َحتذى أَنْدَزَل اهلُل َجلذ َوَعزذ  َواتدذبَدُعوا َما تَدتدْ
 (.1[ )102لبقرة: ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنذ الشذَياِطيَن َكَفُروا  ]ا

ِفدي َسدَبِب اْمدَرَأة  ِمدْن َأْهِلدِه وَعِن اْبِن َعبذا   قَاَل: َكاَن الذِذي َأَصاَب ُسدَلْيَماَن بْدَن َداُوَد 
يُدَقددداُل َلَهدددا َجدددَراَدُة، وََكانَدددْت َأَحدددبذ ِنَسدددائِِه ِإلَْيدددِه، وََكددداَن ِإَ ا َأرَاَد َأْن يَدددْأِتَي ِنَسددداَاُه َأْو يَدددْدُخَل 

اَلَا َأْعطَاَهدا اْلَخداَتَم، َفَجداَا أُنَدا   ِمدْن َأْهدِل اْلَجدَراَدِة ُيَخاِصدُموَن قَدْوم دا ِإلَدى ُسدَلْيَماَن بْدِن اْلخَ 
َفَكدداَن َهددَوى ُسددَلْيَماَن َأْن َيُكددوَن اْلَحددِق أِلَْهددِل اْلَجددَراَدِة فَديَدْقِضددَي َلُهددْم، فَدُعوِقددَب َداُوَد 

ا، َفَجداَا ِحديَن َأرَاَد اهلُل َأْن يَدْبَتِليَدُه فََأْعطَاَهدا اْلَخداَتَم َوَدَخدَل ِحيَن لَدْم َيُكدْن َهدَواُه ِفديِهْم  َواِحدد 
اْلَخاَلَا، َوَمثذَل الشذْيطَاُن ِفي ُصورَِة ُسدَلْيَماَن، قَداَل: َهداِتي َخداَتِمي، فََأْعطَْتدُه َخاَتَمدُه فَدَلِبَسدُه، 

 (.2إلِخ   )000
َأوذُل َشاِفع  يَدْوَم اْلِقَياَمِة ُروُي اْلُقُدِ ، ثُمذ ِإبْدَراِهيَم ثُمذ يَدُقوُم »اهلِل:  عن أَبي الزذْعَراِا، قَاَل َعْبدُ 

« رَاِبع ددددا،َفاَل َيْشددددَفُع َأَحددددد  ِبِمثْددددِل َشددددَفاَعِتِه،َوُهَو َوْعددددُدُه اْلَمْحُمددددوُد الذددددِذي َوَعددددَدهُ نَبِددددِيُكْم 
 (.وعبد اهلل هو ابن مسعود.3)

                                 
 10/12( ، والسدددددنن الكبدددددرى  )13رقدددددم 1/179( النسدددددائي فدددددي  تفسددددديره ) إسدددددناده صدددددحيح ، أخرجددددده1
( أخبرنا محمد بن العالا، عن أبدي أسدامة، حددثنا األعمد،، عدن المنهدال، عدن سدعيد بدن جبيدر، 10929رقم

عددن ابددن عبددا  به.ةرواتدده رجددال البخدداري ، وأبددو أسددامة حمدداد بْددن أسددامة ، و)األعمدد،( سددليمان بددن مهددران ، 
 عمرو. و)المنهال( بن

رقددم  10/12( ، والسددنن الكبددرى  )14رقددم  1/179( إسددناده صددحيح ، أخرجدده ( النسددائي فددي  تفسدديره )2
 ( بالسند السابق10927

 10712( ( إسدددناده ضدددعيف ، أخرجددده ( النسدددائي فدددي كتددداب  السدددنن الكبدددرى للنسدددائي رقدددم الحدددديث :  3
( ، والطبراندددي فدددي  المعجدددم 11232رقدددم  10/153( ، والسدددنن الكبدددرى  )319رقدددم  1/993تفسددديره )
( وقدددال : صدددحيح اإلسدددناد . وتعقبددده الدددذهبي : ومدددا احتجدددا بدددأبي 4/591( ، والحددداكم )9/413الكبيدددر  )

الزعراا . قلت: رحاله رجال الصدحيحين سدوى أبدي الزعدراا هدو عبدد اهلل بدن هدانل وثقده العجلدي وابدن حبدان ، 
( :   رواه الطبراندددي، وهدددو 10/330 المجمدددع  ) وقدددال البخددداري :ال يتدددابع فدددي حديثددده. وقدددال الهيثمدددي فدددي

 «. أنا أول شافع: »- -موقوف، مخالف للحديث الصحيح، وقول النبي 
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 المبحث الثاني
 في بقية مصادر كتب الحديثائيليات اإلسر 

 أوال: المسانيد
المسند : هو الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث على ترتيدب الصدحابة رضدي اهلل عدنهم، 
بحيدددددث يوافدددددق حدددددروف الهجددددداا، أو يوافدددددق السدددددوابق اإلسدددددالمية، أو شدددددرافة النسدددددب. 

 وسأتناول اإلسرائيليات في أشهرها :والمسانيد كثيرة جدا 
 هد(241 -194) ام أحمد بن حنبلالمسند لإلم

قددال حنبددل: جمعنددا أبددي أنددا، وصددالح، وعبددد اهلل، فقددرأ علينددا المسددند ومددا سددمعه غيرنددا، 
وقددال: هددذا الكتدداب جمعتدده مدددن أكثددر مددن سددبعمائة ألدددف حددديث وخمسددين ألفددا ، فمدددا 

فارجعوا إليده، فدَّن وجددتموه وإال فلديي اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اهلل 
كتدددداب مسددددند فددددي كثرتدددده وحسددددن وقددددال ابددددن كثيددددر: ال يددددوازي مسددددند أحمددددد  12بحجددددة.
 (.3)سياقاته

 هل في المسند إسرائيليات ؟
 لم أجد في المسند شيئا إال خبرين إسرائيليين من زوائد ابنه عبد اهلل :
، قَاَل:رَأَْيُت َشْيخ ا بِاْلَمِدينَدِة يَددَتَكلذُم، َفَسدأَْلُت َعْندُه،  فَدَقداُلوا: َهدَذا أُبَدِي بْدُن  األول : َعْن ُعَتيٍّ

، فَدَقاَل:  ِإنذ فَدَم  َلمذا َحَضَرُه اْلَمْوُت قَاَل لَِبِنيِه: َأْي بَِنيذ ِإنِّي َأْشدَتِهي ِمدْن ثَِمداِر  َكْعب 
ُهُم اْلَماَلِئَكُة َوَمَعُهْم َأْكَفانُُه َوَحُنوطُ  ُه، َوَمَعُهُم اْلُفُؤوُ  اْلَجنذِة، َفَذَهُبوا َيْطُلُبوَن َلُه، فَاْستَدْقبَدَلتدْ

َواْلَمَسدداِحي َواْلَمَكاتِددُل، فَدَقدداُلوا َلُهددْم: يَددا بَنِددي فَدَم، َمددا ُترِيددُدوَن َوَمددا َتْطُلبُددوَن، َأْو َمددا ُترِيددُدوَن 
فَدَقْد ُقِضَي َوأَْيَن َتْذَهُبوَن؟، قَاُلوا: أَبُونَا َمرِي   فَاْشتَدَهى ِمْن ثَِماِر اْلَجنذِة، قَاُلوا َلُهْم: اْرِجُعوا 

ُهْم، َفاَلَ ْت بِآَدَم، فَدَقاَل: ِإلَْيدِو َعنِّدي فَدَّنِّي  َقَضاُا أَبِيُكْم. َفَجاُاوا، فَدَلمذا رَأَتْدُهْم َحوذاُا َعَرفَدتدْ
ُلوُه ِإنذَما ُأوتِيُت ِمدْن ِقَبِلدِو، َخلِّدي بَدْينِدي َوبَددْيَن َماَلِئَكدِة رَبِّدي تَدبَداَرَ  َوتَدَعداَلى. فَدَقَبُضدوُه، َوَغسذد
دَرُه فَدَوَضدُعوُه ِفدي قدَ  ْبدرِِه وََكفذُنوُه َوَحنذُطوُه، َوَحَفُروا َلُه َوأَْلَحُدوا َلُه، َوَصلذْوا َعَلْيِه، ثُمذ َدَخُلوا قَدبدْ

                                 
بيدروت  –( ابن أبي يعلى، محمدد بدن محمدد   طبقدات الحنابلدة  تحقيدق محمدد حامدد الفقدي ، دار المعرفدة 1
 (11/329( ، والذهبي   سير أعالم النبالا  )1/143)
 (.1/119تدريب الراوي  ) ( السيوطي ،2
 (.1/119( السيوطي ، تدريب الراوي  )3
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بَنِدي فَدَم  َوَوَضُعوا َعَلْيِه اللذِبَن، ثُمذ َخَرُجوا ِمَن اْلَقْبِر، ثُمذ َحثَددْوا َعَلْيدِه التِددَراَب،  ثُدمذ قَداُلوا: يَدا
 (1) َهِذِه ُسنذُتُكْم  

ددددَقاَل:   ِإنذ اْلَجددددانذ َمِسدددديُخ اْلِجددددنِّ، َكَمددددا ُمِسددددَخِت اْلِقدددد َرَدُة ِمددددْن بَنِددددي والثدددداني: عددددِن َعبذاس 
 (.2)ِإْسَرائِيلَ 

 ثانيا :المصنفات
المصدددنف كتددداب رتدددب علدددى الكتدددب واألبدددواب الفقهيدددة وقدددد ضدددم األحاديدددث المرفوعدددة 

ى التددابعين ، وهددذه قددد ال يشددترط فيهددا شددمولها علددى األنددواع الموجددودة والموقوفددة وفتدداو 
 وسأتناول اإلسرائيليات في أشهرها:في الجوامع والسنن.

 (235)تمصنف أبي بكر بن أبي شيبة 
 هل في مصنف ابن أبي شيبة إسرائيليات ؟
( روايددددددة إسددددددرائيلية ، مددددددن إجمددددددالي  121نعددددددم  فبعددددددد اسددددددتقراا المصددددددنف وجدددددددت )

 وبدراستها وصلت إلى:%   0،32روايات الكتاب بنسبة   (37،943)
 أورد عشر روايات على أنها في التوراة منها:

ددْورَاِة: َأْحبِدد ْب َحِبيبَددَو َوَحِبيددَب َعددْن ِهَشدداِم بْددِن ُعددْرَوَة، َعددْن أَبِيددِه، قَدداَل:   َمْكتُددوب  ِفددي التدذ
 (.3)أَبِيَو 

ْبِن ُعدددْرَوَة ، َعدددْن أَبِيدددِه، قَددد دددْورَاةِ َعدددْن ِهَشدددام  : الرِّفْدددُق رَْأُ  اَل:   بَدَلَغنِدددي أَنذدددُه َمْكتُدددوب  ِفدددي التدذ
 (.4  )اْلِحْكَمةِ 

                                 
( وقدال الهيثمدي فدي  المجمدع  35/193(إسدناده صدحيح ، أخرجده عبدد اهلل بدن أحمدد فدي زوائدد المسدند )1
 ( :   ورجاله رجال الصحيح، غير عتي بن ضمرة وهو ثقة .1/199)

، 2/71( ، والددددددارقطني 9255 األوسدددددط  )( ، والطبراندددددي فدددددي 549وروي مرفوعدددددا وأخرجددددده الطيالسدددددي )
مددن طددر, عددن الحسددن، عددن أبددي بددن كعددب مرفوعددا. ورجددح ابددن حجددر  3/404، والبيهقددي 1/344والحدداكم 
 وقفه.
( وسدنده هلدى شدرط البخداري، عكرمدة مدن رجدال البخداري، ومدن  5/304( إسناده صحيح، أخرجه أحمدد )2

 سواه من رجال الشيخين.
( حدثنا ابن نمير، 29395رقم  5/307أخرجه ابن أبي شيبة  في  مصنفه  ) ( إسناده صحيح  إلى عروة،3

 قال: حدثنا هشام، عن أبيه به. ورجاله رجال الشيخين.
( حدثنا عبددة، عدن هشدام، عدن 25301( إسناده صحيح  إلى عروة ، أخرجه ابن أبي شيبة  في  مصنفه  )4

 خين.أبيه به. و)عبدة( بن سليمان الكوفي ورجاله رجال الشي
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( روايددة  والقليددل جدددا 30( روايددة وبقصددص بنددي إسددرائيل )73أكثرهددا يتعلددق باألنبيدداا )
 يتعلق بأحكام تعبدية ، وبلغ وأمثلة  لو :
َدَخددَل ابْددُن ُعَمددَر اْلَمْسددِجَد َوابْددُن الِزبَدْيددِر َمْصددُلوب   َعددْن َمْنُصددوِر بْددِن َصددِفيذَة، َعددْن ُأمِّددِه، قَدداَل:

فَدَقاُلوا:   َهِذِه َأْسَماُا، قَاَل: فَأَتَاَها َفذَكذَرَها َوَوَعَظَها َوقَاَل َلَها: ِإنذ اْلِجيَفدَة لَْيَسدْت ِبَشدْيا ، 
ْت: َوَمددا يَْمنَدُعنِددي ِمددَن الصذددْبِر َوقَددْد ُأْهددِدَي َوِإنذَمددا اأْلَْرَواُي ِعْنددَد اللذددِه فَاْصددِبِري َواْحَتِسددِبي، قَالَدد

 (.1رَْأُ  َيْحَيى ْبِن زََكرِيذا ِإَلى بَِغيٍّ ِمْن بَدَغايَا بَِني ِإْسَرائِيَل     )
ثْدتُددُه، َوِإَ ا  َعددْن ُمَجاِهددد ، قَدداَل:   قَالَددْت َمددْرَيُم: ُكْنددُت ِإَ ا َخلَددْوُت أَنَددا َوِعيَسددى َحدددذثَِني َوَحدذ

 (.2َغَلِني َعْنُه ِإْنَسان  َسبذَح ِفي َبْطِني َوأَنَا َأْسَمُع   )شَ 
ِهددَي »َعددْن َسددْعِد بْددِن ِإبْدددَراِهيَم، َعددْن أَبِيددِه، أَنذددُه َسددِمَع ُعْثَمدداَن َيْخطُددُب، فَددذََكَر اْلَخْمددَر، فَدَقدداَل: 

ِإنذ رَُجدال  »فَدَقداَل: « َعدْن بَنِدي ِإْسدَرائِيلَ  َمْجَمُع اْلَخَباِئِث، َأْو ُأِم اْلَخَباِئِث، ثُدمذ أَْنَشدَأ ُيَحددِّثُ 
ى ُخيدَِّر بَدْيَن َأْن يَدْقُتَل َصِبَيا، َأْو يَْمُحَو ِكَتاب ا، َأْو َيْشَرَب َخْمر ا، فَاْخَتاَر اْلَخْمَر، َفَما بَِرَي َحتذ 

 (.3« )فَدَعَلُهنذ ُكلذُهنذ 
 ( رواية ومثاله : 109أكثرها من المسكوت عنه في شرعتنا وبلغ عددها ) 

عددن ِإْسددَماِعيَل بْددِن أَبِددي َخالِددد  قَدداَل: َأَصدداَبْت بَنِددي ِإْسددَرائِيَل َمَجاَعددة  ، َفَمددرذ رَُجددل  َعلَددى رَُجددل  
َي َعلَددددى فَدَقددداَل: َوِدْدُت َأنذ َهددددَذا الرذَمدددَل َدِقيددددق  لِدددي فَُأْطِعُمددددُه بَنِدددي ِإْسددددَرائِيَل ، قَددداَل: فَددددُأْعطِ 

 (.4)«نِيذِتهِ 
، قَاَل: َمَكَث يُوُنُي ِفي َبْطِن اْلُحوِت َأْربَِعيَن يَدْوم ا   )عَ   (.1ْن أَِبي َماِلو 

                                 
( حدثنا ابدن عييندة، عدن منصدور 31904( إسناده صحيح  إلى صفية ، أخرجه ابن أبي شيبة في  مصنفه  )1

بن صفية، عن أمه به. )ومنصدور بدن صدفية( هدو ابدن عبدد الدرحمن العبددري ، وأمده( صدفية بندت شديبة . ورواتده 
 رواة الشيخين. 

( حدددثنا يحيددى بددن أبددي كثيددر، 31171نفه  )( إسنادهضددعيف إلددى مجاهددد، أخرجدده ابددن أبددي شدديبة  فددي  مصدد2
قال: حدثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي سليمان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. ، ورجالده رجدال البخداري 

( : مجهددول ، و)شددبل( بددن عبدداد 4913سددوى )ابددن أبددي سددليمان( هددو عمددر، قددال ابددن حجددر فددي )التقريددب 
 المكي ، و)ابن أبي نجيح( عبد اهلل

( حدثنا غنددر، عدن شدعبة، عدن 24091ده صحيح  إلى عثمان، أخرجه ابن أبي شيبة  في  مصنفه  )( إسنا3
سعد بن إبراهيم، عن أبيه. ورجاله رجال الشيخين و)غندر( ُمَحمذد بن جعفر الهذلي ، و)شعبة( بن الحجاج ، 

 و)سعد بن إبراهيم( بن عبد الرحمن بن عوف
( حدثنا يعلى بن عبيدد قدال: 35910ابن أبي شيبة  في  مصنفه  )( إسناده صحيح  إلى إسماعيل، أخرجه 4

 حدثنا إسماعيل بن أبي خالد به.ورجاله رجال الشيخين
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ال يوجد منها مخالف لشرعنا ، وإن كان جائز في شريعتهم ،بلدغ عددد مدن وافدق حكمده 
 ومثاله : 2( رواية  12شرعنا )

 (.3)اِئَن، ِخَيانَدُتُه َتْكِفيَو   َتُخِن اْلخَ َعْن ِهَشام ، َعْن أَبِيِه، قَاَل:   َمْكُتوب  ِفي التدذْورَاِة: اَل 
: يَدا  ، قَاَل:   َوالذِذي فَدَلَق اْلَحبذدَة َوالندذدَوى لَِبنِدي ِإْسدَرائِيَل، ِإنذ ِفدي التدذدْورَاِة َمْكتُدوب  َعْن َكْعب 

ددُر لَددَو  ابْددَن فَدَم، اتذددِق رَبذددَو، َوابْدددُرْر َوالِددَدْيَو، َوِصددْل رَِحَمددَو، َأُمددِد لَددَو ِفددي ُعْمددِرَ ، َوأَُيسِّ
 (.4ُيْسَرَ ، َوَأْصِرُف َعْنَو ُعْسَرَ    )

( روايدة 13( رواية ، وكعدب األحبدار )15أكثر من روى عنه اإلسرائيليات : ابن عبا  )
 ( رواية.12، وهب بن منبه )
 ثالثا :المستدركات

 مهددي كتددب جمعددت أحاديددث اسددتدركها أصددحابها علددى كتددب أخددرى وهددي علددى شددروطه
 وسأتناول اإلسرائيليات في أشهر المستدركات

 المستدر  للحاكم
 هل في المستدر  إسرائيليات ؟

(  1103( رواية إسرائيلية ، من إجمدالي ) 112نعم  فبعد استقراا المستدر  وجدت )
 وبدراستها وصلت إلى:%   1،27روايات الكتاب بنسبة 

هددود والنصددارى،  ومددا ورد كددان فددي ال يوجددد روايددات إسددرائيلية تتعلددق بأحكددام تشددريع للي
 تاريخهم ونسب األنبياا مثاله :

                                                                             
( حددثنا وكيدع، عدن سدفيان، 31197( إسناده صحيح  إلى أبي مالو، أخرجه ابن أبي شيبة  في  مصنفه  )1

إسددماعيل بددن عبددد الددرحمن بددن أبددي   عددن السدددي، عددن أبددي مالددو بدده. ورجالدده و)سددفيان( الثددوري ، و)السدددي(
 كريمة ، و)أبي مالو( عزوان الغفاري.

، 29293، 25395، 25390، 24395، 25312، 22945، 19249، 990( انظدددددر األرقدددددام :2
31945 ،34003 ،34591 ،34219 . 

( حدددثنا وكيددع، قددال: حدددثنا 22945( إسددناده صددحيح  إلددى عددروة، أخرجدده ابددن أبددي شدديبة  فددي  مصددنفه  )3
 م، عن أبيه به. ورجاله رجال الشيخين.هشا
( حدثنا جرير، عن منصدور، عدن 25390( إسناده صحيح  إلى كعب، أخرجه ابن أبي شيبة  في  مصنفه  )4

عطاا بن أبي مروان، عن أبيه، عن كعب به. و)جرير( بن عبد الحميد و)منصور( بن المعتمدر ، و)أبدو مدروان( 
وقيدل: مغيدث بدن عمدرو.، وثقده العجلدي وابدن حبدان، وبقيدة رواتده  اسمه سعد، وقيل: عبد الرحمن بن مصعب،

 ثقات.
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ددِد بْددِن ِإْسددَحاَ,، قَدداَل:  ابْددُن فَزَر بْددِن َوِإبْدددَراِهيُم َخِليددُل الددرذْحَمِن َوَصددِفِيُه َونَِبيِددُه »َعددْن ُمَحمذ
وي  ْرَفْخَشددَذ بْددِن َسدداَم بْددِن نُددَمدداُجوَر بْددِن َسدداُروَي بْددِن رَاُعددو بْددِن َمدداِلِح بْددِن َعدداِبِر بْددِن َسدداِلِخ بْددِن أَ 

 (.1)«َصَلَواُت اللذُه َعَلْيهِ 
ُهدَو لُدوُط بْدُن فَدارَاَن بْدِن فَزَر بْدِن بَداُخوَر بْدِن َولُدوط  النذبِدِي »َعْن ُمَحمذِد ْبِن ِإْسَحاَ,، قَداَل: 

 (.2« )َأِخي ِإبْدَراِهيَم اْلَخِليِل َواْلُمْؤَتِفَكُة ُهْم قَدْوُم ُلوط  
( روايددة   11الروايددات اإلسددرائيلية  مددن المسددكوت عندده فددي شددرعتنا وبلددغ عددددها ) أكثددر
 ومثاله :

أُْلِقَي ِفي اْلُجبِّ َوُهَو اْبُن اثْدَنَتْي َعْشَرَة َسَنة  َوَلِقدَي أَبَداُه بَدْعدَد  َأنذ يُوُسَف »َعِن اْلَحَسِن 
 (.3« )الثذَمانِينَ 

، قَاَل:   (.4« )وُنُي ِفي َبْطِن اْلُحوِت َأْربَِعيَن يَدْوم اَمَكَث يُ »َعِن اْبِن َعبذا  
 ( رواية مثاله: 21يوجد منها مخالف لشرعنا وعددها )

ُهَما، ِفي قَدْولِدِه تَدَعداَلى    لَدْواَل َأْن رََأَى بُدْرَهداَن رَبِّدِه  ]يوسدف:  َعِن اْبِن َعبذا   َرِضَي اللذُه َعندْ
 (.5َرَب َصْدرَُه، َفَخَرَجْت َشْهَوتُُه ِمْن أَنَاِمِلِه   )[ قَاَل: ُمثَِّل َلُه يَدْعُقوُب َفضَ 24

َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسد ا  ]ص:  ُهَما، ِفي قَدْوِلِه َعزذ َوَجلذ:  َوأَْلَقيدْ َعِن اْبِن َعبذا   َرِضَي اللذُه َعندْ
َن النذداِ  َأْربَِعديَن يَدْوم دا، وََكداَن [ قَاَل:   ُهَو الشذْيطَاُن الذِذي َكاَن َعَلى ُكْرِسديِِّه يَدْقِضدي بَدديْ 34

ِلُسددَلْيَماَن َجارِيَددة  يُدَقدداَل َلَهددا: َجددَراَدُة وََكدداَن بَدددْيَن بَدْعددِ  َأْهِلَهددا َوبَدددْيَن قَدْوِمددِه ُخُصددوَمة ، فَدَقَضددى 

                                 
 (4020رقم  2/900(  أخرجه الحاكم في  المستدر    )1
( عدن محمدد بدن حميدد، ثندا 4053رقدم  2/911( إسناده ال بأ  بده ، أخرجده الحداكم فدي  المسدتدر    )2

 قدم الكالم علىه.سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحا, به. وسنده مكرر بكامله وت
( عن هدبة، ثنا   4015رقم  2/923( إسناده صحيحَّلى ابن الحسن، أخرجه الحاكم في  المستدر    )3

 حماد بن سلمة، عن يوني بن عبيد، عن الحسن به. ورجاله رجال الشيخين.
( عددن مددرو بددن 4124رقددم  2/931( إسددناده صددحيح إلددى ابددن عبددا  ، أخرجدده الحدداكم فددي  المسددتدر    )4

وهو مكرر بكامله ، وتقدم الكالم  طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالو، عن ابن عبا  به.
 عليه.

 ، اسم الكتاب : المستدر  على الصحيحين ، أسم المؤلف : الحاكم النيسابوري.  3941رقم الحديث: 
( عدن يحيدى بدن 3322 رقدم 2/377( إسناده صدحيح إلدى ابدن عبدا ، أخرجده الحداكم فدي  المسدتدر    )5

فدم، ثنددا إسددرائيل، عددن أبددي حصددين، عددن سددعيد بددن جبيددر، عددن ابددن عبددا  بدده. وقددال وقددال الحدداكم: إسددناده 
صحيح على شرط الشيخين ، وافقهالذهبي:وهو كمدا قداال. و)إسدرائيل( بدن يدوني السدبيعي ،و)أبدو الحصدين( 

 عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي.
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نَدُهْم بِاْلَحقِّ ِإالذ أَنذُه َودذ َأنذ اْلَحدقذ أِلَْهِلَهدا، فَدَأْوَحى اللذدُه ِإلَْيدهِ  أَنذدُه َسُيِصديُبَو بَداَلا ، وََكداَن اَل  بَديدْ
 (.1َيْدِري يَْأتِيِه ِمَن السذَماِا َأْو ِمَن اأْلَْرِض   )

يَا ِعيَسى فِمْن ِبُمَحمذد  َوْأُمْر َمدْن َأْدرََكدُه َأْوَحى اللذُه ِإَلى ِعيَسى »َعِن اْبِن َعبذا    قَاَل: 
ْواَل ُمَحمذددد  َمدا َخَلْقددُت فَدَم َولَددْواَل ُمَحمذددد  َمددا َخَلْقددُت اْلَجنذددَة َواَل ِمدْن ُأمذتِددَو َأْن يُدْؤِمنُددوا بِددِه فَدلَدد

ل  النذاَر َوَلَقْد َخَلْقُت اْلَعْرَش َعَلى اْلَماِا فَاْضَطَرَب َفَكَتْبُت َعَلْيِه اَل ِإَلَه ِإالذ اللذُه ُمَحمذد  َرُسدو 
 (.2« )اللذِه َفَسَكنَ 

 ( ومثاله : 3ا ) ومنها ما  وافق  شرعن
َعددْن أبدددي عبيددددة، قدددال: قدددال عبدددد اهلل:   أنددده مكتدددوب فدددي التدددوراة: لقدددد أعدددد اهلل للدددذين 
تتجددافى جنددوبهم عددن المضدداجع مددا لددم تددر عددين ولددم تسددمع أ ن ولددم يخطددر علددى قلددب 
بشددر، وال يعلمدده نبددي مرسددل وال ملددو مقددرب   قددال: نحددن نقريهددا  فددال تعلددم نفددي مددا 

 (.3« )جزاا بما كانوا يعملون  أخفي لهم من قرة أعين 
ددْورَاِة: اْلوُضددوُا قَدْبددَل الطذَعدداِم بَدرََكددُة الطذَعدداِم فَددذََكْرُت َ لِددَو  َعددْن َسددْلَماَن، قَدداَل: قَدددَرْأُت ِفددي التدذ

 (.4« )اْلوُضوُا قَدْبَل الطذَعاِم َوبَدْعَد الطذَعاِم بَدرََكُة الطذَعامِ »فَدَقاَل: ِللنذِبيِّ 

                                 
(عدن األعمدد،، 3923رقددم  2/471أخرجدده الحداكم فددي  المسدتدر    ) ( إسدناده صددحيح إلدى ابددن عبدا ،1

عن المنهال، عن سدعيد بدن جبيدر، عدن ابدن عبدا  بده. وقدال الحداكم: حدديث صدحيح علدى شدرط الشديخين . 
 ووافقه الذهبي وهو كما قاال.

كدر ( ، وأبدو ب  4227رقدم  2/971( إسناده موضوع على ابن عبا  ، أخرجه الحاكم فدي  المسدتدر    )2
(  عددن هددارون بددن العبددا  الهاشددمي، ثنددا جندددل بددن والددق، ثنددا عمددرو بددن أو  319بدن الخددالل  السددنة  )رقددم 

األنصدداري، ثنددا سددعيد بددن أبددي عروبددة، عددن قتددادة، عددن سددعيد بددن المسدديب، عددن ابددن عبددا  بدده.قال الحدداكم: 
يد. رواتده ثقدات سدوى صحيح اإلسناد. وتعقبه الذهبي فقال: أِنه موضوعا على سعيد أِنه موضوعا على سدع

(  : يجهدل حالده، وأتدى بخبدر 3/249عمرو بن أو  األنصارى وهو المتهم به ، قال الذهبي فدي   الميدزان )
منكر.ثم سا, له هذا الحديث وقال: وأِنه موضوعا، ووافقه الحافظ ابن حجر في   اللسان   فدأقره. انظدر: 

 (..210األلباني في  الضعيفة  )رقم 
( عدن أبدي بكدر بدن أبدي شديبة، ثندا   4117رقدم  2/939أخرجه الحاكم في  المسدتدر    ) ( رواته ثقات ،3

أبو األحوص، عن أبدي إسدحا,، عدن أبدي عبيددة، قدال: قدال عبدد اهلل بده.  ، وقدال الحداكم: صدحيح اإلسدناد . 
جح ال ( : الدرا1231ووافقه الذهبي قلت: رجاله رجال الشيخين لكدن أبدا عبيددة  قدال الحدافظ فدي التقريدب)

يصح سماعه من أبيه.)أبو األحوص( سالم بن سدليم الحنفدي ، و)أبدو إسدحا,( عمدرو بدن عبدد اهلل السدبيعي ، 
 و)أبو عبيدة( بن عبد اهلل بن مسعود ، و)عبد اهلل( بن مسعود.

( عددن مالددو بدددن 7012رقدددم  4/119( إسددناده ضددعيف إلدددى سددلمان، أخرجدده الحددداكم فددي  المسددتدر    )4
بن الربيع، ثنا أبو هشام الرماني، عن زا ان، عدن سدلمان بده. رواتده ثقدات سدوى )قديي بدن إسماعيل، ثنا قيي 
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َكدداَن نُددوي  ِإَ ا َطِعددَم َطَعام ددا َأْو لَددِبَي ثَدْوب ددا َحِمددَد اللذددَه، َفُسددمَِّي َعْبددد ا »، قَدداَل: َعددْن َسددْلَمانَ 
 (.1« )َشُكور ا

 ومما أورده من اإلسرائيليات ما يتعلق بالتواريخ وتحديد األزمنة مثاله:
يَن َسدَنة ، َوَأْوَصدى ِعْندَد َمْوتِدِه ِإلَدى َكداَن ُعْمدُر أَيِدوَب َثاَلث دا َوِتْسدعِ »َعْن َوْهِب بْدِن ُمَنبِّده ، قَداَل: 

، َوَقْد بَدَعَث اللذُه بَدْعَدُه ابْدَنُه ِبْشَر ْبَن أَيِوَب نَِبَيا َوَسمذاُه َ ا اْلِكْفِل، َوَأَمَرُه بِ  الِدَعاِا اْبِنِه َحْوَمل 
دا بِالشذداِم، ُعْمدَرُه َحتذدى َمد دا َوَسدْبِعيَن َسدَنة  ِإَلى تَدْوِحيِدِه، َوأَنذُه َكاَن ُمِقيم  اَت وََكداَن ُعْمدُرُه َخْمس 

 (.2«  )َوِإنذ ِبْشر ا َأْوَصى ِإَلى اْبِنِه َعْبَداَن ثُمذ بَدَعَث اللذُه بَدْعَدُهْم ُشَعْيب ا
ددُد بْددُن ِإْسددَحاَ,، قَدداَل:   َوبَدددْيَن ُموَسددى ِإلَددى َداُوَد َخْمُسددِماَئِة َسددَنة  َوِتْسددَعة  َوِسددِتونَ »َعددْن ُمَحمذ

 (.3«  )َسَنة  
 ومما أورده من اإلسرائيليات ما يتعلق بوصف األنبياا مثاله:

ِإنذ اللذدَه بَدَعدَث َصدداِلح ا ِإلَدى قَدْوِمدِه ِحديَن رَاَهدَق اْلُحلُددَم، وََكداَن رَُجدال  َأْحَمدَر ِإلَددى »عدن َوْهدب: 
ددْعِر، وََكدداَن يَْمِشددي َحاِفي ددا َكَمددا َكدداَن ِعيَسددى دداَلُم اَل  اْلبَديَدداِض َسددِبَط الشذ ابْددُن َمددْرَيَم َعَلْيِهَمددا السذ

َهدْت يَدتذِخُذ ِحَذاا ، َواَل َيدذِهُن َواَل يَدتذِخُذ بَدْيت ا َواَل َمْسدَكن ا َواَل يَددَزاُل َمدَع نَاقَدِة رَبِّدِه َحْيُثَمدا تَدَوجذ 
 (.4تَدَوجذَه َمَعَها َوَحْيُثَما نَدَزَلْت نَدَزَل َمَعَها  )

                                                                             
( ،و 5573الربيع( األسدي: صدو,  تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليي مدن حديثده فحددث بده )التقريدب

 )زا ان( أبي عمر الكندي
( عدن أبدو نعديم، ثندا 3371قدم ر  2/392( إسناده ضعيف إلى سدلمان، أخرجده الحداكم فدي  المسدتدر    )1

سددفيان، عددن سددليمان التيمددي، عددن أبددي عثمددان النهدددي، عددن سددلمان بدده. قددال الحدداكم : صددحيح علددى شددرط 
 الشيخين. ووافقه الذهبي.

( وتعقبده الدذهبي : فدي إسدناده 4111رقدم  2/939( إسناده موضدوع ، أخرجده الحداكم فدي  المسدتدر    )2
 عبد المنعم بن إدريي وقد كذب .

( عن ابن نمير، 4015رقم  2/923إسناده صحيح إلى ابن إسخا, ، أخرجه الحاكم في  المستدر    ) (3
 ثنا يوني بن بكير، ثنا محمد بن إسحا,

( عدن عبدد المدنعم 4097رقم  2/917( إسنادهضعيف جدا إلى وهب، أخرجه الحاكم في  المستدر    )4
 بي: إسناده واه. قلت : فيه عبد المنعم وأبوه.بن إدريي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، به. قال الذه
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اِر، قَاَل:   َكاَن ُلوط  نَِبيذ اللذِه، وََكاَن اْبَن َأِخدي ِإبْددَراِهيَم وََكداَن رَُجدال  أَبْددَيَ  َعْن َكْعِب اأْلَْحبَ 
َحَسددَن اْلَوْجددِه َدِقيددَق اأْلَنْددِف، َصددِغيَر اأْلُُ ِن، َطوِيددَل اأْلََصدداِبِع، َجيِّددَد الثدذَنايَددا، َأْحَسددَن النذدداِ  

 (.1َأْرزَنَُه َوَأْحَكَمُه   )َمْضَحك ا، ِإَ ا َضِحَو َوَأْحَسَنُه وَ 
ا َوَحُصدددور ا وََكددداَن اَل يَدْقدددَرُب النَِّسددداَا َواَل »َعدددْن َكْعدددب   قَددداَل:  َكددداَن َيْحيَدددى بْدددُن زََكرِيذدددا َسددديِّد 

ددْعِر َقِصدديَر اأْلََصددا ِبِع َيْشددَتِهيِهنذ، وََكدداَن َشددابَا َحَسددَن اْلَوْجددِه َوالِصددورَِة لَدديذَن اْلَجنَدداِي، َقِليددَل الشذ
 (.2« )َطوِيَل اأْلَْنِف َأقْدَرَن اْلَحاِجبَدْيِن، َدِقيَق الصذْوِت َكِثيَر اْلِعَباَدِة َقوِيَا ِفي طَاَعِة اللذهِ 

( روايدددة ،  ووهدددب بدددن منبددده 34أكثدددر مدددن روى عنددده اإلسدددرائيليات عبدددد اهلل بدددن عبدددا  )
 .( روايات 10( روايات، وكعب األحبار )10( رواية، وابن مسعود )17)
 
 
 
 
 

                                 
(عدن مدروان بدن جعفدر 4057رقدم  2/912( إسناده مظلم عدن سدمرة ، أخرجده الحداكم فدي  المسدتدر    )1

السمري، ثنا حميد بن معا  اليشكري، ثنا مدر  بن عبد الرحمن العنزي، ثنا الحسين بن  كوان، عن الحسن 
 ي: إسناده مظلم ال تقوم به حجة.البصري، عن سمرة ب به. قال الذهب

 (باإلسناد السابق.4150رقم  2/947( إسناده مظلم عن سمرةأخرجه الحاكم في  المستدر    )2
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 المبحث الثالث
 1اإلسرائيليات في كتب للمحدثين في موضوعات متعددة

 أوال : كتب الزهد والرقائق
 وسأتناول اإلسرائيليات في أشهرها :

 2األول: الزهد وزوائده  البن المبار  وزوائده 
 بعد استقراا كتاب الزهد وزوائده وجدت  ما يلي :

( روايددة مددن نسددخة الحسددين المددروزي 95لزهددد )بلغددت الروايددات اإلسددرائيلية فددي كتدداب ا
 عن ابن المبار .  مثاله :

قال اْلُحَسْيُن المروزي:  َأْخبَدَرنَا اْبُن اْلُمَباَرِ  قَاَل: َأْخبَدَرنَا َماِلُو ْبُن أََني  قَاَل: بَدَلَغنِدي، َأنذ 
ْيدددِر ِ ْكدددِر اللذدددِه تَدَعددداَلى فَدتَدْقُسدددَو اَل ُتْكثِدددُروا اْلَكددداَلَم ِبغَ »قَددداَل ِلَقْوِمدددِه: ِعيَسدددى ابْدددَن َمدددْرَيَم 
َقْلددَب اْلَقاِسددَي بَِعيددد  ِمددَن اللذددِه، َوَلِكددْن اَل تَدْعَلُمددوَن، َواَل تَدْنظُددُروا ِفددي ُ نُددوِب قُدلُددوُبُكْم، فَددَّنذ الْ 

، َواْنظُدددُروا ِفيَهددا َكدددأَنذُكْم َعِبيددد ، ِإنذَمدددا النذدداُ  رَُجددداَلِن ُمْبتَدل ددى َوُمَعددداف ى،  النذدداِ  َكدددأَنذُكْم َأْربَدداب 
 (.3« )وا اللذَه َعَلى اْلَعاِفَيةِ فَاْرَحُموا َأْهَل اْلَباَلِا، َواْحَمدُ 

( رواية من نسدخة نعديم بدن حمداد عدن 27وبلغت الروايات اإلسرائيلية في كتاب الزهد )
 ابن المبار  زائدة عن نسخة الحسين المروزي مثاله :

، َعددْن ُحَمْيددد  اأْلَْعددرَ عددن نُدَعددْيم  قَدداَل: نددا ابْددُن اْلُمبَدداَرِ  قَاأَل  ِج، َعددْن ُمَجاِهددد  نددا َمالِددُو بْددُن أَنَددي 
دداَلُم اْلُعْشددَب، َوِإْن َكدداَن لََيْبِكددي ِمددْن َخْشددَيِة »قَدداَل:  َكدداَن َطَعدداُم َيْحيَددى بْددِن زََكرِيذددا َعَلْيِهَمددا السذ

نَدْيِه َلَخَرقَدْتُه ُدُموُعُه، َوَلَقْد َكاَنِت الدِدُموُع اتذَخدَذْت َمْجدر ى  ِفدي اللذِه َما َلْو َكاَن اْلَقاُر َعَلى َعيدْ
 (.4« )َوْجِههِ 

بلغددت الروايددات اإلسددرائيلية فددي زوائددد الحسددين المددروزّي بسددنده عددن غيددر ابددن المبددار  
 ( رواية، ومثاله :24)

                                 
( ويطلق المحدثون عليها   كتب األبواب  : وهدي عبدارة عدن الكتدب المفدردة عدن الكتدب الطدوال المصدنفة 1

تدب الشدمائل كشدمائل الترمدذي ، وكتدب الفدتن  في األحكام في موضدوع معدين، أو تحدت معندى واحدد مثدل : ك
 وهكذا . 000ككتاب الفتن ألبي نعيم 

 بيروت دون تاريخ –( ابن المبار   الزهد والرقائق  تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ، دار الكتب العلمية 2
 ( 135رقم  1/44( إسناده صحيح عن مالو ، أخرجه ابن المبار   في   الزهد   )3
(ورجالدددده رجددددال 177رقددددم  2/47عددددن مجاهددددد، أخرجدددده ابددددن المبددددار   فددددي   الزهددددد   ) ( إسددددناده صددددحيح4

 الشيخين.
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ثَدَنا ُموَسددى بْددُن  قددال اْلُحَسددْيُن، قَدداَل: َأْخبَدَرنَددا َعْبددُد اْلَعزِيددِز بْددُن أَبِددي ُعْثَمدداَن الددرذاِزِي قَدداَل: َحدددذ
، َعْن َعْبِد اللذِه ْبِن ُعبَدْيَدَة، َوَمْن َيَشاُا اللذُه ِمْن َأْشَياِخَنا، قَاَل:   قَداَل لُْقَمداُن ُعبَدْيَدَة الرذَبِذيِ 

يَا بُدَنيذ َمدْن اَل يَْمِلدْو ِلَسدانَُه يَدْندَدْم، َوَمدْن ُيْكثِدِر اْلِمدَراَا ُيْشدَتْم، َوَمدْن يَدْدُخْل َمدَداِخَل »اِلْبِنِه: 
َيْصددَحْب َصدداِحَب الِسددوِا اَل َيْسددَلْم، َوَمددْن َيْصددَحِب الصذدداِحَب الصذدداِلَح  الِسددوِا يُدددتدذَهْم، َوَمددنْ 

يِن  ، َوِمدْن َأْرَدى اأْلَْخداَلِ, ِللددِّ يَدْغَنْم، َوَمدْن َطلَدَب ِعدَزا ِبَغْيدِر ِعدزٍّ ُيْجدَز الدِذلذ َجدَزاا  ِبَغْيدِر ُِْلدم 
ددَرِف، َوَمددْن َحددبذ  الددِدندْ  ددَرَف َيْسددَتِحلذ َغَضددَب اللذددِه، َوَغَضددَب اللذددِه ُحددِب الددِدنْدَيا َوالشذ َيا َوالشذ

يِن الزذَهدداَدُة ِفددي  الذددِذي اَل َدَواَا لَددُه ِإالذ ِرْضددَواُن اللذددِه تَدَعدداَلى، َوِمددْن َأْعددَوِن اأْلَْخدداَلِ, َعلَددى الدددِّ
ْن يَدْعَمْل ِللذِه تَدَعاَلى يَْأُجْرُه اللذُه َعزذ َوَجلذ  الِدنْدَيا، َوَمْن يَدْزَهْد ِفي الِدنْدَيا يَدْعَمْل ِللذِه تَدَعاَلى، َومَ 

(1.) 
( روايددة إسددرائيلية ، مددن 119وبددذلو يكددون إجمددالي اإلسددرائيليات فددي الزهددد وزوائددده )

 %  وبدراستها وصلت إلى: 5،92(  روايات الكتاب بنسبة 2093إجمالي ) 
 ة ، مثاله :(  رواي 20أكثر اإلسرائيليات عن عيسى  وبلغ عددها )

ِهاَلِل ْبِن َيَساف  قَاَل:   قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم: ِإَ ا َكداَن َصدْوُم يَددْوِم َأَحددُِكْم فَدْليُدْدِهْن رَْأَسدُه 
َوِلْحَيتَددُه، َويَْمَسددْح َشددَفتَدْيِه، لِددَئالذ يَدددَرى النذدداُ  أَنذددُه َصدداِئم ، فَددََّ ا َأْعطَددى بَِيِمينِددِه فَدْلُيْخددِف ِمددْن 

ددُم الددرِّْزَ,   ِشددمَ  ددُم الثدذنَدداَا َكَمددا يُدَقسِّ َر بَابِددِه، فَددَّنذ اللذددَه تَدَعدداَلى يُدَقسِّ ِِ ِسددتدْ اِلِه، َوِإَ ا َصددلذى فَدْليُدددْر
(2.) 

َعِن الشذْعِبيِّ قَاَل:   َكاَن ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِإَ ا  ُِكدَر ِعْندَدُه السذداَعُة َصداَي َويَدُقدوُل: اَل يَدْنَبِغدي 
 (.3ْرَيَم َأْن ُتْذَكَر ِعْنَدُه السذاَعُة فَدَيْسُكَت   )اِلْبِن مَ 

 اإلسرائيليات  في الكتاب.ال يوجد كذاب في رواة أسانيد 

                                 
( رواتده ثقدات  1059رقدم  1/373( إسناده ضعيف عن ابن عبيدة ، أخرجده ابدن المبدار   فدي   الزهدد   )1

 (. 9919سوى موسى بن عبيدة :ضعيف )تقريب
( أخبرنددا رجددل قددد  150رقددم  1/41الزهددد   )( إسددناده صددحيح عددن هددالل ، أخرجدده ابددن المبددار   فددي   2

، ورجالدده رجددال  سددماه، قددال يحيددى بددن صدداعد:  هددب علددي وأراه سددفيان قددال: أخبرنددا منصددور، عددن هددالل بدده.
 مسلم.
(، وأحمددد  الزهددد 344رقددم  1/920( ، ووكيددع  الزهددد  )4/313وأخرجدده عبددد الددرزا, فددي  المصددنف  ) 

 به. ( عن سفيان الثوري عن منصور307رقم  49)ص
( أخبرندا جعفدر، عدن  229رقدم  1/77( إسناده صحيح عن الشعبي ، أخرجه ابن المبدار   فدي   الزهدد   )3

المغيرة، عن الشعبي به. رجاله رجال الشيخين  سوي جعفر وهو صدو,)جعفر( بدن زيداد األحمدر ، )المغيدرة( 
 بن مقسم الضبي.



 

 
999 

 ( ومثاله : 101من المسكوت عنه في شرعتنا وبلغ عددها ) اإلسرائيلياتأكثر 
نُدُه »ْيِهَما: َعْن َخْيَثَمَة قَاَل: قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َصلذى اللذُه َعلَ  ُكِل اْلَعْيِ، قَدْد َجرذبْدنَداُه، لَيدِّ

 (.1«« )َوَشِديُدُه، فَدَوَجْدنَا َيْكِفي ِمْنُه َأْدنَاهُ 
: َهدْل ُيَصدلِّي رَبِدَو؟ فَدَقداَل َعْن أََنِي ْبِن َمالِدو  قَداَل:   قَالَدْت بَدنُدو ِإْسدَرائِيَل ِلُموَسدى ع

َرائِيَل فَدَقاَل اللذُه ِلُموَسى: َماَ ا قَاَل َلَو قَدْوُمدَو؟ قَداَل: يَدا رَبِّدي ُموَسى: اتدذُقوا اللذَه يَا بَِني ِإسْ 
َما َقْد َعِلْمَت، قَاُلوا: َهْل ُيَصلِّي رَِبَو؟ قَاَل: فَدَأْخِبْرُهْم َأنذ َصداَلِتي َعلَدى ِعبَداِدي َأْن َتْسدِبَق 

 (2رَْحَمِتي َغَضِبي، َلْواَل َ ِلَو أَلَْهَلْكتُدُهْم   )
، اَل تَدْرغَدْب ِفدي ُودِّ عَ  ْن أَِبي ُعْثَماَن، َشْيخ  ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة   َأنذ لُْقَمداَن قَداَل اِلْبنِدِه: يَدا بُدنَديذ

 (.3فَديَدْزَهَد ِفيَو   )اْلَجاِهِل فَديَدَرى أَنذَو تَدْرَضى َعَمَلُه، َواَل تَدتَدَهاَوْن ِبَغَضِب 
 ايات( رو 5ال يوجد منها مخالف لشرعنا إال )

ا  يَدْعنِدي َداُوَد، َواَل يَدْرفَدُع رَْأَسدُه َحتذدى نَدبَدَت  -َعْن ُمَجاِهد  قَاَل:   َمَكَث َأْربَِعيَن يَدْوم ا َسداِجد 
َِْمددآُن  نَدْيددِه َحتذددى َغطذددى رَْأَسددُه، فَدنُددوِدَي يَددا َداُوُد، َأَجدداِئع  فَدددُتْطَعَم؟ َأْم  اْلَمْرَعددى ِمددْن ُدُمددوِع َعيدْ

ار  فَدُتْكَسى؟ قَاَل: فَُأِجيَب ِفي َغْيِر َما َطَلَب، فَدَنِحدَب َنْحبَدة  َهداَج ِمْندُه اْلُعدوُد فَدُتْسَقى؟ َأْم عَ 
، اْجَعدْل َخِطيَئتِدي ِفد ي  فَاْحتَدَرَ, ِمْن َحرِّ َجْوِفِه، ثُمذ أَنْدَزَل اللذُه التدذْوبََة َواْلَمْغِفَرَة، فَدَقاَل: يَا َربِّ

، َواَل ِلَشدْيا  ِسدَوى َ لِدَو ِإالذ رَفَهدا فَأَْبَكْتدُه، َكفِّي، َفَكاَن اَل يَدْبُسُط َكفذ  ، َواَل ِلَشَراب  ُه ِلَطَعام 
ْيِه قَاَل: فَّْن َكاَن لَيُدْؤَتى بِاْلَقِدِي ثُدُلثَاُه َماا ، فََّ ا تَدَناَوَلُه أَْبَصَر َخِطيَئة ، َفَمدا َيَضدُعُه َعلَدى َشدَفتدَ 

 (.4َحتذى يَِفيَ  ِمْن ُدُموِعِه   )
دداِم لِيَدْغَتِسددَل، فَدَوَضددَع اْنَطلَددَق نَبِددِي اللذددِه ُسددَلْيَماُن »عددن اْلَحَسددِن البصددريقال:  ِإلَددى اْلَحمذ

 َخاَتَمُه، ثُمذ َدَخَل، َفَجاَا الشذْيطَاُن فََأَخَذ اْلَخاَتَم، ثُمذ اْنَطَلَق ِإَلى نَدْهر  َكِثيِر اْلَمداِا، فَدَرَمدى بِدهِ 

                                 
( أخبرندا سدفيان، عدن 573رقدم  1/201زهدد   )( إسناده صحيح عن خيثمة، أخرجده ابدن المبدار   فدي   ال1

سليمان، عن خيثمة به.رجاله رجال الشيخين  و)سفيان( الثوري، و)سليمان( بن مهران األعمد،.، و)خيثمدة(  
 بن عبد الرحمن بن أبي سبرة

( 1051رقددم  1/370( إسددناده  ضددعيف جدددا عددن أنددي ، أخرجدده الحسددن المددروزي فددي زوائددد   الزهددد   )2
بددن سددليمان قدال: حدددثنا عبدداد بددن العدوام، عددن التيمددي، عددن أندي بدده. و ورجالدده رجددال الشدديخينن حددثنا سددعيد 

 (.7599سوى)التيمي( يحيى بن عبيد اهلل بن موهب : مترو  كما في التقريب)
( أخبرندددا  1374رقدددم  1/414( إسددناده ضدددعيف عدددن أبدددي عثمدددان ، أخرجددده ابدددن المبدددار   فدددي   الزهدددد   )3

 به. وأبو عثمان( لم أعرفه.معمر، عن أبي عثمان 
( أخبرندا شدبل، عدن  474رقدم  1/193( إسناده صحيح عن مجاهد ، أخرجه ابن المبار   في   الزهدد   )4

 ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. وسنده مكرر تقدم الكالم عليه.
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ددامِ اللذددِه  ِفيددِه، َفَخددَرَج نَبِدديِ  ، قَدداَل:   فَدَلَقددْد  ُِكددَر لِددي أَنذددُه لَددْم يَددْأِوِه َأَحددد  ِمددَن « ِمددَن اْلَحمذ
نَد لَدة ، وََكداَن يَدْأِوي ِإلَدى اْمدَرَأة  ِمْسدِكيَنة ، فَداْنَطَلَق َ اَت يَددْوم  فَدبَديدْ ا النذاِ ، َوَلْم يُدْعَرْف َأْربَِعيَن لَيدْ

ِإْ  َوَجدددَد َسدددَمَكة ، فَدددأََتى ِبَهدددا اْلَمدددْرَأَة، َوقَددداَل َلَهدددا: اْصدددَنِعيَها، ُهدددَو قَددداِئم  َعلَدددى َشددداِطِل نَدْهدددر ، 
َها، فََّ ا ِهَي بِاْلَخاَتِم ِفي َجْوِفَها، فََأَخَذ اْلَخاَتَم َفَجَعَلُه ِفي َيِدِه، َفِعْنَد َ ِلَو َسَأَل رَبذ  ُه َفَشقذتدْ

دا اَل  ، َهددْب لِدي ُمْلك  دداُب   َعدزذ َوَجدلذ، فَدَقداَل: َربِّ  يَدْنَبِغددي أِلََحدد  ِمدْن بَدْعددِدي، ِإنذدَو أَنْدَت اْلَوهذ
(1،) 

نَدْيدِه َشدَجَرة ،  َعِن اْبِن َعبذا   قَاَل:   َكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ِإَ ا َصلذى اْلغَدَداَة َطَلَعدْت بَددْيَن َعيدْ
أَنَددا َشددَجَرُة َكددَذا وََكددَذا، َطَلْعددُت ِلَكددَذا  فَديَدُقددوُل َلَهددا: َمددا أَنْددِت؟ َوأِلَيِّ َشددْيا  َطَلْعددِت؟ فَدتَدُقددوُل:

نَدْيددِه َشددَجَرة ، فَدَقدداَل َلَهددا ]ص: َمددا أَنْددِت؟  وََكددَذا، َفَصددلذى َ اَت يَدددْوم  اْلغَددَداَة، َفَطَلَعددْت بَدددْيَن َعيدْ
فَدَعِلددَم »اَل: َوأِلَيِّ َشددْيا  َطَلْعددِت؟ قَالَددْت: أَنَددا اْلَخددِروُب، َطَلْعددُت ِلَخددَراِب َهددِذِه اأْلَْرِض  ، قَدد

ُسَلْيَماُن َأنذ بَدْيَت اْلَمْقِدِ  َلْن َيَخَرَب َوُهَو َحي ، َوِإنذ َأَجلَدُه قَدِد اقْدتَددَرَب، َفَسدَأَل رَبذدُه تَدبَداَرَ  
َوتَدَعاَلى َأْن يُدْعِمَي َعَلى الشذَياِطيِن َمْوَتُه، َفَماَت َعَلى َعَصاُه، َفُسلَِّطِت اأْلََرَضدُة َعلَدى َعَصداُه 
ددَياِطيِن َأْن يَْأتِيَدَهدددا بِاْلَمدداِا َحْيددُث تَدْبنِدددي ُشددْكر ا ِبَمدددا َصددنَدَعْت ِبَعَصدددا  َفَسددَقَط، َفَحددقذ َعلَدددى الشذ

 (.2« )ُسَلْيَمانَ 
 ( ومثاله : 4مما وافق حكمه شرعنا )

نَُه، َوَوِسدَعُه : طُدوَبى ِلَمدْن َخدَزَن ِلَسداَعْن َسداِلِم بْدِن أَبِدي اْلَجْعدِد: قَداَل ِعيَسدى ابْدُن َمدْرَيَم 
 (.3بَدْيُتُه، َوَبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه )
، َأِي ِعَباِدَ  َأْخَشى َلَو؟ قَاَل: َأْعَلُمُهْم بِدي   َعْن َعطَاا  قَاَل:   قَاَل ُموَسى : َأْي َربِّ

(4.) 

                                 
(  1091رقددم  1/374( إسددناده صددحيح عددن الحسددن ، أخرجدده الحسددين المددروزي فددي زوائددد   الزهددد   )1

 رحاله رجال البخاري  حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا حزم بن مهران قال: سمعت الحسن به.
(  1072رقددم  1/371( إسددناده حسددن عددن ابددن عبددا ، أخرجدده االحسددين المددروزي فددي زوائددد    الزهددد   )2

عددن أخبرنددا األحددوص بددن جددواب الضددبي قددال: حدددثنا عبددد الجبددار بددن عبددا  الهمددداني، عددن سددلمة بددن كهيددل، 
 سعيد بن جبير، عن ابن عبا  به. األحوص وعبد الجبار صدوقان ، وبقية رجاله ثقات.

( أخبرنددا سددفيان، عددن  124رقددم  1/40( إسددناده صددحيح عددن سددالم، أخرجدده ابددن المبددار   فددي   الزهددد   )3
 منصور، عن سالم  به ورجاله رجال الشيخين.. وسفيان( الثوري ، و)منصور( بن المعتمر.

( حدثنا عثمان بن األسدود  223رقم  1/75حيح عن عطاي، أخرجه ابن المبار   في   الزهد   )إسناده ص4
 رحاله رجال الشيخين . وعطاا( بن أبي ربايقال: ابن الورا, ابن أبي األسود، عن عطاا به.
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ِه، َواَل تَدْعَملُددوا : اْعَملُددوا ِللذددَعددْن َسدداِلِم بْددِن أَبِددي اْلَجْعددِد قَدداَل:   قَدداَل ِعيَسددى ابْددُن َمددْرَيمَ 
لُِبطُددوِنُكْم، اْنظُددُروا ِإلَددى َهددَذا الطذْيددِر  تَدْغددُدو َوتَدددُروُي، اَل َتْحُصددُد، َواَل َتْحددُرُث، َواللذددُه يَدْرزُقُدَهددا، 
، فَددَّْن قُدْلددُتْم: َنْحددُن َأْعظَددُم بُُطون ددا ِمددْن َهددَذا الطذْيددِر، فَدداْنُظُروا ِإلَددى َهددِذِه اأْلَبَدداِقِر ِمددَن الْددَوْح،ِ 
َواْلُحُمِر، فَّندذَها تَدْغُدو َوتَدُروُي، اَل َتْحُرُث، َواَل َتْحدص، َواللذدُه يَدْرزُقُدَهدا، اتدذُقدوا ُفُضدوَل الدِدنْدَيا، 

 (1 « )فَّنذ ُفُضوَل الِدنْدَيا ِعْنَد اللذِه رِْجز  
(  14( رواي ة ،ووهدب بدن منبده 19أكثدر مدن روى عنده اإلسدرائيليات  كعدب األحبدار )

 اية.رو 
 2الثاني :الزهد وزوائده  ألحمد بن حنبل وابنه 
 هل اإلسرائيليات في كتاب الزهد وزوائده؟

 بعد استقراا كتاب الزهد وزوائده وجدت  ما يلي :
( روايددة رواهدددا عبددد اهلل بددن أحمدددد 243بلغددت الروايددات اإلسددرائيلية فدددي كتدداب الزهددد )

 عن.مثاله
  ُأوتِينَدا َمدا ُأوتِدَي النذداُ ، َوَمدا لَدْم  َل ُسدَلْيَماُن بْدُن َداُوَد َعِن اْبِن أَبِدي َنِجديح  قَداَل:   قَدا

 : يُدْؤتَدْوا، َوَعِلْمَنا َما َعِلَم النذاُ ، َوَما َلْم يَدْعَلُموا، فَدلَدْم َنِجدْد َشدْيئ ا َأْفَضدَل ِمدْن ثَداَلِث َكِلَمدات 
 ِر َواْلِغنَدى، َوَخْشدَيُة اللذِهِفدي السِّدرِّ َواْلَعاَلنِيَدِة  اْلِحْلُم ِفي اْلَغَضِب َوالرَِّضا، َواْلَقْصُد ِفي اْلَفْقد

(3.) 
( روايدة 49وبلغت زوائد عبد اهلل بن أحمد من الروايدات اإلسدرائيلية علدى كتداب الزهدد )

 مثاله :
يَن، اَل تُدْلُقدوا ِلْلَحدَوارِيِّيَن: يَدا َمْعَشدَر اْلَحدَوارِيِّ  َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل:   قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم 

ْكَمدَة الِلْؤُلَؤ ِلْلِخْنزِيِر  فَّنذُه اَل َيْصدَنُع بِدِه َشدْيئ ا، َواَل تُدْعطُدوا اْلِحْكَمدَة َمدْن اَل يُرِيدُدَها  فَدَّنذ اْلحِ 
 (.4َأْحَسُن ِمَن الِلْؤُلِؤ، َوَمْن اَل يُرِيُدَها َأَشِر ِمَن اْلِخْنزِيِر   )

                                 
( أخبرندا سدفيان، عدن  141رقدم  1/291( إسناده صحيح عن سدالم، أخرجده ابدن المبدار   فدي   الزهدد   )1

 منصور، عن سالم به. وسنده مكرر بطامله وتقدم الكالم عليه.
 م 1999عام  1لبنان ، ط –( أحمد بن حنبل الزهد  دار الكتب العلمية، بيروت 2
 ( ورجاله رجال الشيخين. 214( إسناده صحيح عن ابن أبي نجيح، أخرجه أحمد  في   الزهد   )رقم 3
( ،  و)ملبدد( بددن 479بدن أحمدد  فدي  زوائددد  الزهدد   )رقدم  ( إسدناده ضدعيف عدن عكرمدة، أخرجدده عبدد اهلل4

 إسحا,: لم أعثر له على ترجمة، و)عمرو( بن عبد اهلل بن اليماني:ضعيف، وبقية رواته ثقات.
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( روايددة إسددرائيلية ، مددن 219ائيليات فددي الزهددد وزوائددده )وبددذلو يكددون إجمددالي اإلسددر 
 %  وبدراستها توصلت إلى: 12،2(  روايات الكتاب بنسبة  2391إجمالي      ) 

أكثددر إسددرائيليات الكتدداب  يتعلددق بزهددد وأقددوال أنبيدداا بنددي إسددرائيل وكانددت علددى النحددو 
 التالي:

َأْوَصدى  َجْلدِد َأنذ ِعيَسدى ابْدَن َمدْرَيَم ( رواية ، ومثاله : َعْن أَبِدي الْ 71عيسى بن مريم )
َي اْلَحدَوارِيِّيَن:   اَل ُتْكثِدُروا اْلَكدداَلَم ِبَغْيدِر ِ ْكدِر اللذددِه َعدزذ َوَجدلذ  فَدتَدْقُسددَو قُدلُدوُبُكْم، َوِإنذ اْلَقاِسدد

ِإلَدى ُ نُدوِب النذداِ  َكدأَنذُكْم َأْربَداب   قَدْلُبُه بَِعيدد  ِمدَن اللذدِه َعدزذ َوَجدلذ َوَلِكدْن اَل يَدْعلَدُم َواَل تَدْنظُدُروا
َوَلِكنذُكُم اْنُظُروا ِفي ُ نُوِبُكْم َكأَنذُكْم َعِبيدد ، َوالنذداُ  رَُجداَلِن: ُمَعداف ى َوُمْبتَدل دى، فَداْرَحُموا َأْهدَل 

 (.1اْلَباَلِا ِفي بَِليذِتِهْم، َواْحَمُدوا اللذَه َعَلى اْلَعاِفَيِة   )
رواية ، ومثاله : َعدْن أَبِدي اْلَجْلدِد قَداَل:   قَداَل ُموَسدى: ِإَلِهدي، َكْيدَف َأْشدُكُرَ  ( 35موسى )

َوَأْصَغُر نِْعَمة  َوَضْعتَدَها ِعْنِدي ِمْن نَِعِمَو اَل ُيَجاِزي ِبَها َعَمِلي ُكلِدُه؟ قَداَل: فَدَأْوَحى اللذدُه ِإلَْيدِه 
 (.2َأْن يَا ُموَسى، اآْلَن َشَكْرتَِني   )

،  ( روايددة ، ومثالدده : َسددِعيُد بْددُن َعْبددِد اْلَعزِيددِز قَدداَل:   قَدداَل َداُوُد النذبِددِي 35اود )د : َربِّ
َكْيَف َأْسَعى َلَو ِفي اأْلَْرِض بِالنذِصيَحِة؟ قَاَل: ُتْكِثُر ِ ْكِري، َوُتِحِب َمْن َأَحبذنِدي ِمدْن أَبْددَيَ  

 (.3َتْحُكُم لِنَدْفِسَو، َوَتْجَتِنُب ِفَراَش اْلِغيَبِة   )َوَأْسَوَد، َوَتْحُكُم ِللنذاِ ، َكَما 
ثَدَنا أَيِوُب، َعْن ِكَتاِب أبي ِقاَلبََة، َعْن لُْقَماَن أَنذُه 25لقمان الحكيم ) ( رواية ، ومثاله : َحدذ

قَداَل: فَدَأِي النذداِ  « ِمدهِ َمِن اْزَداَد ِمْن ِعْلدِم النذداِ  ِإلَدى ِعلْ »ِقيَل َلُه: َأِي النذاِ  َأْعَلُم؟ قَاَل: 
؟ قَدداَل: « الذددِذي يَدْرَضددى ِبَمددا ُأوتِدديَ »َأْغنَددى؟ قَدداَل:  ددر  « اْلُمددْؤِمُن اْلَغنِدديِ »قَدداَل: فَددَأِي النذدداِ  َخيدْ

دا، اَل، بَدْل ِمدَن اْلِعْلدِم  فَدَِّن اْحتَداُجوا ِإلَْيدِه َوَجدُدوا ِعْندَدُه عِ »قَاَل اْلَقْوُم: ِمَن اْلَمداِل؟ قَداَل:  ْلم 
 (.4« )َوِإْن َلْم ُيْحَتْج َلُه َأْغَنى نَدْفَسهُ 

                                 
( حددثنا هاشدم، أخبرندا صدالح،  349( إسناده  ضعيف عن أبي الجلد، أخرجه أحمد   في   الزهدد   )رقدم 1

الجلد به رواته ثقات سوى)صالح( وهدوابن بشدير المدري : ضدعيف .)هاشدم(  عن أبي عمران الجوني، عن أبي
 بن القاسم ،

 ( باإلسناد السابق.349( إسناده  ضعيف عن أبي الجلد ، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 2
  ( أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا سعيد به.421( إسناده صحيح عن سعيد، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 3

 ورجاله رجال مسلم ، و)أبو المغيرة( عبد القدو  بن الحجاج الخوالني .
( حدددثنا عبددد الوهدداب، حدددثنا 540( إسددناده صددحيح عددن  أبددي قالبة،أخرجدده أحمددد   فددي   الزهددد   )/رقددم 4

أيددوب، عددن كتدداب أبددي قالبددة بدده. ورجالدده رجدددال الشدديخين و)عبددد الوهدداب( بددن عبددد المجيددد بددن الصدددلت ، 
 أبي تميمة  السختياني ، و)أبو قالبة( عبد اهلل بن زيد الجرميو)أيوب( بن 
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يِق النذاِجيِّ قَداَل:   َخدَرَج ُسدَلْيَماُن بْدُن َداُوَد 15سليمان ) ( رواية ، ومثاله : َعْن أَِبي الصِّدِّ
اَهدا رَاِفَعدة  قَدَوائَِمَهدا ِفدي َعَلْيِهَما السذاَلُم بِالنذاِ  َيْسَتْسِقي، َفَمرذ َعَلى نَْمَلة  ُمْستَدْلِقَية  َعَلى قَدفَ 

ددَماِا، َوِهددَي تَدُقددوُل: اللذُهددمذ أَنَددا َخْلددق  ِمددْن َخْلِقددَو، لَددْيَي بِنَددا ِغن ددى َعددْن ِرْزِقددَو  فَّمذددا َأْن  السذ
 َغْيددرُِكْم   ُتْسددِقيَدَنا، َوِإمذددا َأْن تُدْهِلَكنَددا، فَدَقدداَل ُسددَلْيَماُن ِللنذدداِ : اْرِجُعددوا، فَدَقددْد ُسددِقيُتْم بِددَدْعَوةِ 

(1.) 
ُكلذَمددا َأَصددابَدْتُه   ( روايددة ، ومثالدده : َسددِمْعُت اْلَحَسددَن يَدُقددوُل:   َكدداَن أَيِددوُب 11أيددوب )

اللذُهددمذ أَنْددَت َأَخددْذَت، َوأَنْددَت َأْعطَْيددَت، َمْهَمددا تُدْبِقددي نَدْفِسددي، َأْحَمددُدَ  َعلَددى »ُمِصدديَبة  قَدداَل: 
 (.2) «ُحْسِن َباَلِئوَ 
 اب في رواة أسانيد اإلسرائيليات  في الكتاب.ال يوجد كذ

 أكثرها من المسكوت عنه في شرعتنا ومثاله :
ْئُب »َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي اْلَجْعِد قَاَل:  َخَرَجِت اْمَرَأة  وََكاَن َمَعَها رَِغيف  َوَصِبي  َلَها، َفَجاَا الذِّ

َهدددا، َفَخَرَجدددْت ِفدددي ِإثْدددرِِه، وََكددد اَن َمَعَهدددا الرذِغيدددُف، فَدَعدددَرَض َلَهدددا َسددداِئل  فََأْعطَْتدددُه فَاْختَدَلَسدددُه ِمندْ
َها»قَاَل: « الرذِغيفَ  ْئُب ِبَصِبيدَِّها، فَدَردذُه َعَليدْ  (.3«« )َفَجاَا الذِّ

د اَلُم: َمدا َعِن الرذبِيِع ْبِن أََني  قَاَل:   َأْوَحى اللذدُه َعدزذ َوَجدلذ ِإلَدى نَبِديٍّ ِمدَن اأْلَْنِبيَداِا َعلَدْيِهُم السذ
بَدداُل قَدْوِمددَو يَدْلَبُسددوَن ُمُسددوَ  الضذددْأِن، َويَدَتَشددبدذُهوَن بِالِرْهبَدداِن؟ َكاَلُمُهددْم َأْحلَددى ِمددَن اْلَعَسددِل، 

[ ِإيذدداَي ُيَخدداِدُعوَن؟ َوِعزذتِددي أَلَتْدددرَُكنذ 47َوقُدلُددوبُدُهْم َأَمددِر ِمددَن الصذددْبِر، أَبِددي يَدْغتَدددِروَن؟ َأْم ]ص:
دَن لَدُه، َأْو َسدَحَر َأْو ُسدِحَر لَدُه  َمدْن فَمدَن اْلَعاِلَم مِ  َراَن، لَْيَي ِمنِّدي َمدْن َتَكهذدَن َأْو ُتُكهِّ ُهْم َحيدْ ندْ

، َوَمْن َلْم يُدْؤِمْن ِبي فَدْلَيتذِبْع َغْيِري    (.4) ِبي فَدْلَيتَدوَكذْل َعَليذ

                                 
( حددثنا وكيدع، حددثنا مسدعر، 449( إسناده  ضعيف عن أبي صديق، أخرجده أحمدد   فدي   الزهدد   )/رقدم 1

 عن زيد العمي، عن أبي الصديق به.رواته ثقات سوى )زيد( بن الحواري العمي : ضعيف.
( حدثنا عفدان، حددثنا المبدار  بدن 457ه أحمد   في   الزهد   )/رقم ( إسناده صحيح عن  الحسن، أخرج2

فضددالة قددال: سددمعت الحسددن بدده. رواتدده ثقددات و)المبددار  بددن فضددالة( ثقددة يدددلي ويسددوي ولكندده هنددا صددري 
 بالسماع )عفان( بن مسلم.

األعمد،،  ( أخبرندا أبدو معاويدة، عدن504( إسناده صحيح عن  سالم ، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 3
عددن سددالم بددن أبددي الجعددد بدده. ورجالدده رجددال الشدديخين . )أبددو معاويددة( محمددد بددن خددازم الضددرير، واألعمدد،( 

 سليمان بن مهران.
( حدثنا هاشم، حددثنا أبدو جعفدر، 217( إسنادهال بأ  به عن الربيع ، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 4

 -ر( هددو عيسددى بددن أبددي عيسددى الددرازي، ومشددهور بكنيتددهعددن الربيددع بددن أنددي بدده. رواتدده ثقددات عدددا )أبددو جعفدد
 صدو, سيل الحفظ .
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 يوجد منها مخالف لشرعنا ،   ومثاله :
ْوَحى اللذُه َعزذ َوَجلذ ِإَلى َداُوَد: ُقْل ِللظذَلَمِة اَل َيْذُكُروِني  فَدَّنِّي َحَقدا :   أَ قَاَل اْبُن َعبذا   

 (.1َعَليذ َأْن َأ ُْكَر َمْن  ََكَرِني، َوِإنذ ِ ْكِري ِإيذاُهْم َأْن أَْلَعنَدُهْم   )
نَدداهُ »َعددِن اْلَحَسددِن قَدداَل:  َوقَدْلبُددُه َوِلَسددانُُه  َفَكانَددِت الدددذَواِب  َمددا َكدداَن بَِقددَي ِمددْن أَيِددوَب ِإالذ َعيدْ
« َوَأْشدُهر ا»َأْو قَداَل: « َوَمَكَث ِفي اْلُكَناَسِة َسدْبَع ِسدِنيَن َوأَيذام دا»قَاَل: « َتْخَتِلُف ِفي َجَسِدهِ 
 (.2قَاَل يَزِيُد: أَنَا َأُشِو )

بَدْعددِ  َمددا يَدُقددوُل لَِبنِددي ِإْسددَرائِيَل: ِإنِّددي ِإَ ا عددن َوْهب قددال:   ِإنذ الددرذبذ تَدبَدداَرَ  َوتَدَعدداَلى قَدداَل ِفددي 
ُأِطْعددُت َرِضدديُت، َوِإَ ا َرِضدديُت بَارَْكددُت، َولَددْيَي لِبَدرََكتِددي نَِهايَددة ، َوِإنِّددي ِإَ ا ُعِصدديُت َغِضددْبُت، 

ُلُغ السذاِبَع ِمَن اْلَوَلِد   )  (.3َوِإَ ا َغِضْبُت َلَعْنُت، َوَلْعَنِتي تَدبدْ
 حكمه شرعنا ومثاله :ومما واافق 

 (.4: ِإَلِهي، َأِي ِرْز,  َأْطَيُب؟ قَاَل: ثَْمَرُة َيِدَ  يَا َداُوُد   )َعِن اْلَحَسِن:   قَاَل َداُوُد 
:   ُأوتِينَدا َمدا ُأوتِدَي النذداُ ، َوَمدا لَدْم َعِن اْبِن أَِبي َنِجيح  قَاَل:   قَاَل ُسدَلْيَماُن بْدُن َداُوَد 

: يُدْؤتَدْوا، َوعَ  ِلْمَنا َما َعِلَم النذاُ ، َوَما َلْم يَدْعَلُموا، فَدلَدْم َنِجدْد َشدْيئ ا َأْفَضدَل ِمدْن ثَداَلِث َكِلَمدات 
اْلِحْلُم ِفي اْلَغَضِب َوالرَِّضا، َواْلَقْصُد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوَخْشَيُة اللذِه ِفدي السِّدرِّ َواْلَعاَلنِيَدِة   

(5.) 
، َجداِلِي الصذداِلِحيَن ِمدْن ِعبَداِد اللذدِه  َعْن ُمَعاِويََة بْد ِن قُددرذَة قَداَل:   قَداَل لُْقَمداُن اِلْبنِدِه: يَدا بُدنَديذ

در ا، َوَلَعلذدُه َأْن َيُكدوَن فِخدُر َ لِدَو َأْن تَدْندِزَل َعلَدْيِهُم الرذْحَمدُة،  فَّنذَو ُتِصيُب ِمدْن َمَحاِسدِنِهْم َخيدْ

                                 
( أخبرنا عبد الرزا,، حددثنا سدفيان، عدن األعمد، 310( رواته ثقات ، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 1

 قال: قال ابن عبا  به. ورجاله رجال الشيخين ، وفي سنده انقطاع بين األعم، وابن عبا .
( حددثنا يزيدد، أنبأندا هشدام، عدن 225ن الحسدن ، أخرجده أحمدد   فدي   الزهدد   )/رقدم ( إسناده صحيح عد2

 الحسن به. ورجاله رجال الشيخين. )يزيد( بن هارون ، و)هشام( بن حسان.
( حدددثنا عبددد الددرزا,، حدددثنا بكددار قددال: 219( إسددناده صددحيح عددن ، أخرجدده أحمددد   فددي   الزهددد )/رقددم 3

 ،و)بكار(: هو ابن عبد اهلل بن وهب الصنعانيسمعت وهبا به. ورواته ثقات 
( أخبرندا عمدرو بدن سدليمان، حددثنا 373( إسناده ضعيف عن الحسن ، أخرجه أحمد  في   الزهد   )/رقم 4

 رواته ثقات سوى عمرو بن سليمان لم أعثر له على ترجمة. يزيد بن إبراهيم، عن الحسن به.
( حدددثنا عبددد الددرحمن بددن 214مددد  فددي   الزهددد   )/رقدم ( إسدناده صددحيح عددن ابددن أبددي نجديح ، أخرجدده أح5

 .ورجاله رجال الشيخين.نجي حبهمهدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي 
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ددر ا، فَدُتِصدديَبَو َمَعُهددْم، يَددا بُدنَدد ، اَل ُتَجدداِلِي اأْلَْشددَراَر  فَّنذددَو اَل ُتِصدديُب ِمددْن ُمَجاِلَسددِتِهْم َخيدْ يذ
 (.1َوَلَعلذُه َأْن َيُكوَن ِفي فِخِر َ ِلَو َأْن تَدْنِزَل َعَلْيِهْم ُعُقوبَة ، فَدُتِصيَبَو َمَعُهْم   )

ى ِلَمْن َخَزَن ِلَسانَُه، َوَوِسدَعُه بَدْيتُدُه، : ُطوبَ َعْن َساِلِم ْبِن أَِبي اْلَجْعِد قَاَل:   قَاَل ِعيَسى 
 (.2َوَبَكى ِمْن ِ ْكِر َخِطيَئِتِه   )

، ِإندذُهددْم َيْسددأَُلونَِني َكْيددَف َكدداَن بَددْدُيَ ؟ قَدداَل: َعددْن َوْهددب  قَدداَل:   قَدداَل ُموَسددى  : يَددا َربِّ
 (.3ُن ِلُكلِّ َشْيا ، َواْلَكاِئُن بَدْعَد ُكلِّ َشْيا    )فََأْخِبْرُهْم أَنِّي اْلَكاِئُن قَدْبَل ُكلِّ َشْيا ، َواْلُمَكوِّ 

ويالحددظ أن اإلمددام أحمددد توسددع فددي   الددراوي األعلددى لإلسددرائيليات فقددد بلددغ عددددهم 
( 17( روايددة ، والحسددن البصددري )50( راويددا ، وكددان أ كثددر مددن وهددب بددن منبدده ) 79)

 (10الجلد ) ( ،.وأبو9( ، ومالو بن دينار )9رواية ، وكعب األحبار )
 ثانيا :  كتب في اآلداب

تقدم كتاب األدب المفدرد للبخداري ، وسدأتناول اإلسدرائيليات فدي كتداب موسدع مشدهور 
 أورد كل أخباره باإلسناد  وهو :
 4كتاب المجالسة وجواهر العلم 

مؤلفددده: أبدددو بكدددر أحمدددد بدددن مدددروان الددددينوري المدددالكي ، الفقيددده، العالمدددة، المحددددث ، 
مجالسة( ، وقال مسلمة في الصلة كان من أروى النا  عدن ابدن قتيبدة مصنف كتاب )ال

 (؟5هد( )333أدركته ولم أكتب عنه وكان ثقة كثير الحديث )المتوفى : 

                                 
( أخبرنا سديار، حددثنا جعفدر، أخبرندا 543( إسناده ضعيف عن معاوية، أخرجه أحمد   في   الزهد   )/رقم 1

يار ( بدن حداتم :ضدعيف ، و)سدلمة العدو ي( لدم أعثدر لده بسطام، عن سلمة  العو ي، عن معاوية بهده. فيده )سد
 على ترجمة.

( حددثنا وكيدع، عدن 303( إسناده صحيح عن  سالم بن أبي الجعدد ، أخرجده أحمدد   فدي   الزهدد   )/رقدم 2
 سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد به.رجاله رجال الشيخين.

( خبرندا ابدن أتد،، حددثنا عمددران، 345زهدد   )/رقدم ( إسدناده  ضدعيف إلدى وهدب، أخرجده أحمدد   فدي   ال3
( : صددو, 5111عن وهب به.رواته ثقدات سدوى )ابدن اتد،( محمدد بدن الحسدن قدال الحدافظ فدي التقريدب)

إلدخ :  000فيه لين  وتعقبده  فدي تحريدر التقريدب : بدل ضدعيف يعتبدر بده ضدعفه النسدائي جددا فقدال : متدرو .
 : وثقه ابن معين.و)عمران(  بن عبد الرحمن أبو الهذيل

( الدينوري  المجالسة وجواهر العلم  تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن فل سلمان الناشدر: جمعيدة التربيدة 4
 هد1419لبنان(تاريخ النشر :  -أم الحصم ( ، دار ابن حزم )بيروت  -اإلسالمية )البحرين 

( ، 1/499جددر  لسددان الميددزان  )( ، وابددن ح15/427( مصددادر ترجمتدده: الددذهبي  سددير أعددالم النددبالا  )5
( ، وعمدر رضدا كحالدة 1/201(، والسديوطي  حسدن المحاضدرة  )1/152وابن فرحون  الديباج المدذهب  )

 (.2/174 معجم المؤلفين  )
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 هل في كتاب المجالسة إسرائيليات ؟
( روايددة إسددرائيلية ، مددن إجمددالي  155نعددم  فبعددد اسددتقراا كتدداب المجالسددة وجدددت ) 

 %  وبدراستها وصلت إلى:  4،49سبة  (  روايات الكتاب بن 3519)
 ( روايات منها : 1أورد نصوصا نسبت للتوراة بلغت )

 1َعْن أَِبي ِقاَلبََة  قَاَل: َمْكُتوب  ِفي التدذْورَاِة: اْبَن فَدَم  اْنُظْر َما بخلَت ِبِه ِإَلى َما َصاَر   
 را مثاله :( خب31كثرت األخبار عن حكايات وعباد بني إسرائيل  وبلغ عددها ) 

، فَدَقداَل:  َعْن أَِبي ِإْسَحاَ,، َعْن أَِبي ُعبَدْيَدَة  قَاَل: َكاَن ِفي زََمِن بَِني ِإْسَرائِيَل رَُجدل  َأْو َمِلدو 
ا َأَعدددزذ ِمنِّددددي. قَددداَل: َفَسددددلذَط اهلُل َعَلْيدددِه َأْضددددَعَف َخْلِقدددِه )يَدْعنِددددي: اْلبَدُعوَضددددَة( ،  َمدددا َأَرى َأَحددددد 

ِفي ِمْنَخرِِه، َفَجَعَل يَدُقوُل: اْضرِبُوا َها ُهَنا، اْضرِبُوا َها ُهنَدا. َفَضدَربُوا  [ َفَدَخَلتْ 445]ص:
 2رَْأَسُه بِاْلُفُئوِ  َحتذى َهشذُموا رَْأَسُه.

( روايددة  19   للتددوراة بلغددت ) 000أورد نصوصددا مددن الددوحي بصدديغة  أوحددى اهلل إلددى 
 منها :

: يَدا ُموَسدى  ِإَ ا رَأَيْدَت اْلِغنَدى ُمْقدِبال   تَدَعداَلى ِإلَدى ُموَسدى  قَاَل َعْبُد اْلَواِحدِد: َأْوَحدى اهللُ 
فَدُقْل: َ ْنب  ُعجَِّلْت ُعُقوبَدُتُه، َوِإَ ا رَأَْيَت اْلَفْقَر ُمْقِبال   فَدُقْل: َمْرَحب ا ِبِشَعاِر الصذاِلِحينَ 
3. 

 

                                 
 ( 257/  رقم  1( ، أخرجه الدينوري في  المجالسة  )1
 (1949/  رقم  1(  أخرجه الدينوري في  المجالسة  )2
 (1991/  رقم  1في  المجالسة  )( أخرجه الدينوري 3
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 خاتمة البحث
 حديث، َخُلصت إلي :بعد دراسة الروايات اإلسرائيلية الموجودة في كتب ال

: عدم وجدود روايدات إسدرائيلية فدي كتدب أصدول الحدديث ، إال روايدات معددودة فدي أوال
 الزهد و الرقائق.

 : ال يوجد في كتب الحديث روايات مخالفة لشريعة اإلسالم إال النبر اليسير. ثانيا
 الدراسات السابقة

ب الحددديث و لكنددي لددم أطلددع علددي دراسددة متخصصددة كاملددة فددي اإلسددرائيليات فددي كتدد
 وجدت متفرقات في شروي كتب السنة  و بع  الرسائل العلمية مثل:

 .اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري 
 أمال عبدالرحمن ربيع )رسائل دكتوراه(./د

 محمد محمد أبو شهبة./اإلسرائيليات في كتب التفسير لفضيلة الدكتور 
 

 


