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 چکیده 

إسرائیلیات ، از موضوعات مهم در فرهنگ اسالمی است ؛ این موضوع ، آثار بسیار ) مثبت و منفی ( در روند فرهنگ 

پذیر واقعیت به آسانی امکانها از اسالمی برجای گذاشته است و دارای بافتی پذیرفتنی است از این رو تشخیص آن

 باشد .نمی

اهل کتاب ، بعد از به قدرت رسیدن اسالم ، خود را در برابر اسالم عاجز دیدند ، راه مکر و حیله را پیش گرفتند و از 

گویان داغ شد و بازار خرافه –صلی اهلل علیه و آله  –ی مسلمانان نشر دادند . بعد از رحلت رسول گرامی اسالم جامعه

 علیه السالم ی آن پیامبران حضرت موسی ها را گسترش دادند. از جملهگوییی زندگی پیامبران الهی و . . . گزافهدرباره

ها ، واقع شدند . در این میان ی دشمنان اسالم توسط یاوه گوییبودند ، که موجب آزار و اذیت بنی إسرائیل و هجمه

گویی ی قصهر ، عبداهلل بن سالم ، وهب بن منبه و ابوهریره و . . . پا به عرصهاألحباچون : تمیم داری ، کعبافرادی هم

چنین ممنوعیت نگارش و نقل حدیث و . . . به پیدایش گذاشتند و در نتیجه ، حمایت خلفا از قصّاصین و دسّاسین و هم

ی والدت  تا از لحظه –السالم  علیه -إسرائیلیات کمک شایانی کرد . روایات إسرائیلی وارده در مورد حضرت موسی 

نبوّت ایشان و خروج از مصر و تا هنگام وفات ایشان ، گویای روشنی از احادیث ] إسرائیلیات [ وارده به منابع اهل 

توان گرفت که گونه احادیث ، این حربه را از دست دشمن میباشد که با بررسی و شناسایی اینسنّت و گاهاً شیعه می

 گیر سازد .ها بتواند دین مبین اسالم را گوشهنمایی آنهایی هست که با بزرگاهیم دینی دنبال نقطه ضعفالی مفدر البه

که چطور این ها را نشان دهد و اینآوری اقوال پیرامون یک موضوع سعی کرده است گوناگونی آناین مجموعه با جمع

اند را به طور روشن نشان دهد . واالی ایشان داشته دار کردن عصمت پیامبران و شخصیتروایات جعلی سعی بر خدشه

علیه  -باشد و با ذکر مواردی پیرامون ؛ ربوده شده لباس موسی تر آن احادیث و سخنان ، مخالف عقل و شرع میبیش

که توان گفت و . . . می –علیه السالم  -توسط سنگ ، و ماجرای ذبح گاو بنی إسرائیل و یا علت ترس موسی  –السالم 

إسرائیلیات همیشه به یک شکل عمل نکرده و با ترفندها و تناسب موقعیت و با در نظر گرفتن جوانب مختلف شکل 

اند ، بنابراین برای دستیابی هر چه بهتر به حقیقت ، الزم است بیش از پیش به قرآن و مفاهیم دقیق آن و روایات یافته

 روایتی نقل شده است ، پذیرفته نشود .  کهموافق با قرآن توجه شود و تنها به دلیل این
 .نقل حدیث : إسرائیلیات، موسی، فرعون،هاکلید واژه
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