
 

 

. في زعمه أن الصحيحين فيها اسرائليات
 

 

  (اسرائلٌة أحادٌث فٌهما والصحٌحان: ) إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 

 

 :ٌلً بما فرٌته على ٌجاب

 

 :اوسرائلٌات هً ما :  أووًال 

 

 علٌه ٌعقوب وهو إسرائٌل إلى نسبة ، إسرائٌلٌة جمع : لغة اوسرائلٌات 

 .السالم

 

 .ٌعقوب أبناء وهم إسرائٌل بنً إلى فٌها النسبة إن وقٌل

 

 

 

 .النصارى الٌهود من إسرائٌل بنً عن المنقولة األخبار هً: واصصالحاًال 



 

 (إسرائٌل بنً عن المنقولة األخبار: )قولنا

 

 ما بهذا وخرج ، إسرائٌل بنً كتب عن نقل ما هً اوسرائلٌات أن أي

 الوحً صرٌق عن إسرائٌل بنً عن والسالم الصالة علٌه النبً به أخبر

 النبً تلقاه السابقة األمم عن إخبار هو وإنما ، اسرائلٌات ٌسمى و فهذا

 فً امرآة النار دخلت )كحدٌث الوحً صرٌق عن والسالم الصالة علٌه

 من وغٌرها( لها هللا فغفر كلباًال  سقت التً البغً المرأة ) وحدٌث( هرة

 ألن ، اوسرائلٌات من لٌست فهذه ، الصحٌحٌن فً المخرجة األحادٌث

 النبً به حدث ما وأما ، إسرائٌل بنً كتب عن ُنقل ما هً اوسرائلٌات

 هذا ، اسرائلٌات ٌسمى و فهذا السابقة األمم عن والسالم الصالة علٌه

 .الوحً صرٌق عن تلقاه إسرائٌل بنً عن إخبار

 

 والسالم الصالة علٌه النبً به أخبر بما ٌصدق أن مسلم كل على والواجب 

 معنى فً داخل  أخبر فٌما وتصدٌقه ، المصدوق الصادق فهو حق ألنه

 (هللا رسول محمداًال  أن)شهادة

 

 شهادة ومعنى(: ٧٨)الثالثة األصول فً عبدالوهاب بن محمد اإلمام قال

 ما واجتناب ، أخبر فٌما وتصدٌقه ، أمر فٌما صاعته: هللا رسول محمداًال  أن

 اهـ.شرع بما إو هللا ٌعبد و وأن ، وزجر نهى عنه

 

 فً التً اإلسرائلٌلة األحادٌث هً ما: إبراهٌم لعدنان ٌقال: ثانٌاًال - 

 اوسرائلٌات؟ من إنها عرفت وكٌف القول؟ بهذا سبقك وَمن ؟ الصحٌحٌن

 



 األمم عن والسالم الصالة علٌه النبً به حدث ما باوسرائلٌات أراد فإن

 وتعالى سبحانه هللا ألن ، إسرائلٌات فٌه القرآن أن قوله من فلٌزم ، السابقة

 .القرآن فً السابقة األمم عن أخبر

 

 .باهلل والعٌاذ مبٌن ضالل وهو باصل قول وهذا

 

 األمم عن والسالم الصالة علٌه النبً به حدث ما ٌعنً و بأنه: قال فإن

 .السابقة

 

 وكٌف ؟ الصحٌحٌن فً بأنها تقول التً اوسرائلٌات هً ما : له ٌقال

 اسرائلٌات؟ إنها عرفت

 

 الحدٌث كتب أصح هما مسلم وصحٌح البخاري صحٌح أن فٌه وشك ومما

 صحة على اإلجماع األئمة من واحد غٌر ونقل ، اإلصالق على المصنفة

 .بالقبول لهما العلماء وتلقً ، فٌهما ما كل

 

 .اسرائٌلٌة أحادٌث فٌهما الصحٌحٌن أن األئمة من إمام ٌقل ولم

 

 :ألمرٌن إبراهٌم عدنان بها جاء فرٌة هذه وإنما

 

 ٌمٌزوا لم بأنه واآلثر الحدٌث أهل النقاد األئمة فً لٌصعن: األول األمر

 مردود باصل وهذا ، غٌره حدٌث من والسالم الصالة علٌه النبً حدٌث



 أعلم هم وأنهم ، الحدٌث أهل قدر عرف العلل كتب فً نظر ومن علٌه،

 .والسالم الصالة علٌه النبً بحدٌث الناس

 

 

 

 ، الصحٌحٌن فً لٌصعن: الثانً واألمر 

 

 الصالة علٌه النبً كالم من لٌس ما فٌها أُدخل الصحٌحٌن بأن : ٌقال لكً

 الفالسفة مراد هو وهذا ، علٌهم وٌلبس  دٌنهم فً الناس لٌشكك ، والسالم

 .المسلمٌن على والتلبٌس الدٌن فً التشكٌك

 

 

 :اوسرائٌلٌات أقسام: ثالثاًال 

 

 :أقسام ثالثة إلى اوسرائلٌات تنقسم

 

 .صحٌح حق فهذا بصدقه وشهد اإلسالم أقره ما: األول القسم

 

 هللا رضً مسعود ابن عن(٢٧٨٦)ومسلم( ٤٨١١)البخاري رواه ما مثاله

 ٌا:فقال والسالم الصالة علٌه هللا رسول إلى األحبار من حبر جاء:قال عنه

 إصبع على واألرضٌن إصبع على السماوات ٌجعل هللا أن نجد إنا محمد

 إصبع على الخالئق وسائر إصبع على والثرى والماء إصبع على والشجر

 الحبر لقول تصدٌقاًال  والسالم الصالة علٌه النبً فضحك ، الملك أنا: فٌقول



 واألرض قدره حق هللا قدروا وما)والسالم الصالة علٌه هللا رسول قرأ ثم

مة ٌوم قبضته جمٌعاًال  ـٰ ٰوت القٌ ـٰ ت والسم ـٰ نه بٌمٌنه مصوٌ ـٰ لى سبح ـٰ  عما وتع

 (ٌشركون

 

 .نكذبه أن علٌنا وٌجب باصل فهو بكذبه وشهد اإلسالم أنكره ما: الثانً

 

 (١٤٣٥)ومسلم( ٤٥٢٨)البخاري رواه ما: مثاله

 

 -ورائها من جامعها إذا : تقول الٌهود كانت: قال عنه هللا رضً جابر عن

 (شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم)فنزلت ، أحول الولد جاء

 

 الولد ولد الخلف من قبلها فً امرأته الرجل جامع إذا: ٌقولون كانوا ٌعنً

 .أحول

 

 (:٤٨١)اإلقتضاء فً تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ قال

 

 فً منسوخ هو ما أو األنبٌاء على كذب هو ما اإلسرائلٌات هذه وفً

 اهـ.هللا إو ٌعلمه و ما شرٌعتنا

 

 .فٌه التوقف فٌجب ، ٌنكره ولم اإلسالم ٌقره لم ما: الثالث

 كان: قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن( ٤٤٨٥)البخاري رواه ما: مثاله

 ، اإلسالم ألهل بالعربٌة وٌفسرونها بالعبرانٌة التوراة ٌقرءون الكتاب أهل



 تكذبوهم وو الكتاب أهل تصدقوا و) والسالم الصالة علٌه هللا رسول فقال

 .اآلٌه(أنزل وما باهلل ءامنا)وقولوا ،

 

 (١/٢٠١)اإلستقامة فً اإلسالم شٌخ وقال

 

 ومثل ٌكذب ولم بها ٌُصدق لم باصل أو حق أنها ٌُعرف لم التً اإلسرائلٌات

 اهـ.بحال الدٌن فً علٌها ٌعتمد و هذه

 

 اوسرائلٌات - حكاٌة تجوز(: ١١)تفسٌره مقدمة فً كثٌر ابن الحافظ وقال

 اهـ.دٌنً أمر إلى تعود فٌه فائدة و مما ذلك وغالب -عنها المسكوت

 

 (:٢٠٨)التفسٌر أصول شرح فً عثٌمٌن ابن العالمة قال

 

 جائز  ٌنكره ولم اإلسالم ٌقره لم مما اوسرائلٌات من النوع بهذا التحدٌث

 آٌة ولو عنً بلغوا) والسالم الصالة علٌه النبً لقول محذور ٌخش لم إذا

 عنهم ٌروى ما وغالب ، البخاري رواه(حرج وو إسرائٌل بنً عن وحدثوا

 ونحوه الكهف أصحاب كلب لون كتعٌٌن الدٌن فً فائدة بذي لٌس ذلك من

 اهـ .حرام فإنه الدٌن أمور من شًء عن الكتاب أهل سؤال وأما ،

 

 فٌه حدث إذا - ٌنكره ولم اإلسالم ٌقره لم ما أعنً - الثالث النوع وهذا

 النقاد األئمة من إمام ٌنص أو ، اوسرائٌلٌات من أنه ٌبٌنون فإنهم األئمة

 والمواعظ والزهد التفاسٌر فً تذكر اوسرائٌلٌات وهذه اوسرائلٌات من أنه

 كتب ، إسرائٌل بنً عن األئمة به حدث ما ومضان ، والترهٌب والترغٌب

 داود ألبً الزهد وكتاب ألحمد الزهد وكتاب الدنٌا أبً ابن



 

 والمقصوع والموقوف المرفوع بٌن جمعت التً المصنفات من وغٌرها

 .واوسرائلٌات له أصل و وما والموضوع والضعٌف والحسن والصحٌح

 

 

 

: كتبه

 بد  ن  حمب الببد  

١٤٣٦/٥/٢٥ 


