
 

 

. بقوله بأن أبا هريرة كان مولعاً برواية االسرائليات

 

 :وبعد وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 

 االسرائلٌات برواٌة مولعاًا  كان هرٌرة أبا بأن: إبراهٌم عدنان المعتزلً قال

 .األحبار كعب عن ٌحدث ما ككٌراًا  وكان ،

 

 :ٌلً بما قوله عن ٌجاب

 

 عنه هللا رضً هرٌرة أبا بأن المعتبرٌن الحدٌث أئمة من أحد قال هل: أوالًا 

 االسرائلٌات؟ برواٌة مولعاًا  كان

 رٌة أبو بها جاء فرٌة هً وإنما ، أعلم فٌما القول بهذا أحد ٌقل لم: الجواب

 ، واألهواء الزٌغ أهل واالفتراء الدجل أهل من شاكلته على هو ومن

 .إبراهٌم عدنان الفرٌة هذه على وتبعهم ، النبوٌة السنة فً للطعن

 

 (:١/٣٦) الحفاظ تذكرة فً الذهبً ذكره ما وأما

 أبً عن عبدهللا بن بكر عن القطان عمران أخبرنا الطٌالسً داود أبو قال

 ما:كعب فقال ، وٌسأله ٌحدكه فجعل كعباًا  لقً أنه هرٌرة أبً عن رافع

 اهـ.هرٌرة أبً من فٌها بما أعلم التوراة ٌقرأ لم أحداًا  رأٌت

 



 ٌتابع ال تفردات وله ، الحدٌث لٌن ، داور ابن وهو القطان عمران- 

 .علٌها

 (٥/٨٧)الضعفاء فً عدي ابن ذكره وقد

 (٣/١٠١٤)الضعفاء فً العقٌلً وذكره

 وأبو النسائً ضعفه القطان عمران(: ٣/٢٣٦)المٌزان فً الذهبً وقال

 الحدٌث صالح ٌكون أن أرجو:أحمد وقال معٌن وابن داود

 اهـ.السٌف ٌرى حرورٌاًا  كان:زرٌع بن ٌزٌد وقال

 .فٌه الخالف(٤/٣٨١)التهذٌب فً حجر ابن وذكر

 

 هرٌرة أبا بأن فٌها حجة فال صحتها تقدٌر وعلى ، القصة هذه تصح فال- 

 معرفة بٌان فً هً وإنما ، االسرائلٌات برواٌة مولعاًا  كان عنه هللا رضً

 بٌن وفرق ، التوراة فً عما حدث إنه ال ، التوراة فً لما هرٌرة أبً

 .فتأمل والعلم الرواٌة

 

 التشكٌك هً ، وغٌره عدنان بها جاء التً الفرٌة هذه من الهدف أن: كانٌاًا 

 فً التشكٌك بفرٌتهم فأرادوا ، عنه هللا رضً هرٌرة أبً رواٌات كل فً

 ، الصرٌح المرفوع الحدٌث

 االسرائلٌات من هو أم والسالم الصالة علٌه النبً قول هو هل: ٌقال لكً

 .ٌفصح ولم هرٌرة أبو بها حدث التً

 من أنه بحجة حكماًا  المرفوع الحدٌث رد الفرٌة بهذه أٌضاًا  وأرادوا

 .الرفع حكم له ولٌس االسرائلٌات

 رضً هرٌرة أبً رواٌات كل رد أرادوا ، الفرٌة هذه من قصدهم هو هذا

 .للحدٌث رواٌة عنهم هللا رضً الصحابة وأككر اإلسالم راوٌة ألنه عنه هللا



 ألبً عنهما هللا رضً عمر ابن قال(: ١/٣٦) الحفاظ تذكرة فً الذهبً قال

 علٌه هللا لرسول أللزمنا كنت إنك هرٌرة أبا ٌا  :)عنه هللا رضً هرٌرة

 (. بحدٌكه وأعلمنا والسالم الصالة

 

 .هللا رحمه األحبار كعب التابعً عن هرٌرة أبً رواٌة عن الكالم: كالكاًا 

 قال كما ، جداًا  نادرة التابعٌن عن عنهم هللا رضً الصحابة رواٌة أن اعلم

 ، األصغار عن األكابر رواٌة من وهً ،( ٣/٤٩٠)السٌر فً الذهبً ذلك

 فً شًء االسرائلٌات من إنه عنه قٌل مما التابعٌن عن الصحابة ٌرو ولم

 بنً عن جاء ما بعض رووا وإنما ، ونحوها العقائد وال والحرام ال الحالل

 ٌبٌن فإنه تابعً عن الصحابً روى وإذا ، شرعنا ٌخالف لم مما إسرائٌل

 ألحد وقع وهماًا  ٌكن لم ما ، فقط والسالم الصالة علٌه للنبً ٌنسبه وال ذلك

 .الحدٌث رواة

 

 :الرواة أحد من وهم فٌه وقع ما مكال

 (١٧٢٩ )صحٌحه فً خزٌمة ابن رواه ما

 حدكنا مصعب بن محمد حدكنا الدورقً إبراهٌم بن ٌعقوب أخبرنا

 النبً عن هرٌرة أبً عن فروخ بن عبدهللا عن عمار أبً عن األوزاعً

 فٌه الجمعة ٌوم الشمس فٌه طلعت ٌوم خٌر:) قال والسالم الصالة علٌه

 ( الساعة تقوم وفٌه منها أخرج وفٌه الجنة أدخل وفٌه آدم خلق

(  آدم خلق فٌه) قوله فً اللفظة هذه فً اختلفوا قد: خزٌمة ابن أبوبكر قال

 الصالة علٌه النبً عن هرٌرة أبً عن أهو(  الساعة تقوم وفٌه ) قوله إلى

 األحبار؟ كعب عن هرٌرة أبً عن أو والسالم

 ، أمٌل كعب عن هرٌرة أبً عن الكالم هذا جعل من رواٌة إلى والقلب

 األوزاعً حدكنا ٌوسف بن محمد أخبرنا قال حدكنا المكنى بن محمد ألن

 ٌوم الشمس فٌه طلعت ٌوم خٌر) هرٌرة أبً عن سلمة أبً عن ٌحٌى عن



 ( الساعة تقوم وفٌه منها أخرج وفٌه الجنة أسكن وفٌه آدم خلق فٌه الجمعة

 بل قال والسالم؟ الصالة علٌه هللا رسول من سمعته أشًء:له قلت:قال

 .كعب حدكناه شًء

 أبً بن ٌحٌى عن عبدالرحمن بن وشٌبان العطار ٌزٌد بن أبان رواه وهكذا

 .ككٌر

 فهو(  الجمعة ٌوم الشمس فٌه طلعت ٌوم خٌر ) قوله وأما: بكر أبو قال

 ، فٌه مرٌة وال الشك والسالم الصالة علٌه النبً عن هرٌرة أبً عن

 فقال ، فٌه اختلفوا الذي هذا ، آخره إلى( آدم خلق فٌه)بعدها والزٌادة

 اهـ.كعب عن: بعضهم وقال ، والسالم الصالة علٌه النبً عن: بعضهم
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