
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 14/11/1395تاریخ دریافت: 
 1396 بهـــــــار ، 20  ارهــــــ، شمپنجمسال    19/01/1396تاریخ پذیرش: 

 منجی جهان و عصر ظهور از دیدگاه آیین یهود
 1مقدم امید محبتی

 چکیده
مشترک بین ه و تفکر ، اندیشو انتظار برای ظهور جهاند به وجود منجی اعتقا

یهودیت نیز بـه عنـوان یکـی  .توحیدی است ادیان توحیدی و حتی ادیان غیر
ــرای  ــت ب ــزر  ابراهیمــی از ایــن مقولــه مســتتنی نیســت. یهودی ــان ب از ســه ادی

ئــوال( چنــان اهمیــت و  آن، مبحــث منجــی جهــان )ماشــَیح( و نجــات نهــایی )گ 
کـه ایمـان بـه منجــی جهـان و ظهـور ایشــان، ارزش شـایان تـوجه ی قائـل اســت 

منـاب  دینـی یهـود  دهـد. یکی از سیزده اصول اعتقادی یهودیت را تشکیل می
ئوال می هایی ُمباحثهسرشار از  گ  که به نقش بنیادین ماشَیح و  پردازد. در  است 
کتاب مقدس، به م ها، حجم عظیمی از طول قرن وضوا ناجی تاویل و تفسیر 

ئــوال  گ  موعــود و مباحــث مــرتب  بــا آن، همچــون رخــدادهای پــیش و پــس از 
 اختصا  یافته است.

هــد  ایــن نوشــتار، بررســی منجــی جهــان و عصــر ظهــور از دیــدگاه آیــین یهــود 
ئـوال در دیـدگاه یهـود، شـرای  و ویژگـی گ  هـای تسـری  بخــش در  اسـت. جایگـاه 

گئـوال و همچنــین رخـدادهای پــیش و پـس  هــای  از عصـر ظهــور، بخـشوقـوا 
 دهند.  مختل  این پژوهش را تشکیل می

کلیدی:  واژگان 
کتاب مقدس، ظهور  .نجات )گئوال(، منجی جهان )ماشیح(، یهودیت، 

                                                        
کلیمیان تهران؛ هیأعضو  .1 ت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ عضو هیات مدیره و مدیر رواب  عمومی انجمن 

کتـاب  کلیمیـان تهـران(؛ متـرجم  عضو هیات تحریریه نشریه افـق بینـا )نشـریه فرهنگـی، اجتمـاعی و خبـری انجمـن 
مـذهبی )در دسـت _  در حـوزه علمـی Gerald Lawrence Schroeder( اثـر The Science of Godعلـم الهـی )

 .(o.mohabati@gmail.comچاپ توس  نشر ادیان( )

mailto:o.mohabati@gmail.com؛
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 مقدمه
کدینی و فقهی دارای  خصو  مباحثدر توحیدی ادیان  کمیت و اشترا که بعضا   اتی هستند 

گیرا  موعـود  نهـایی و منجـی  بحـث نجـاتاست. کیفیت این وجوه مشترک، بسیار جالب توجه و 
ئوال»به ترتیب  هودیه در فرهنگ ک  ینـید یمبـان نیتـر از مهم یکی، شود می یدهنام «حیَ ماش»و « گ 

ه کن موعود و آنیا یهایژگیان ویچند ب هر(. 1378آبایی، ) 1استتوحیدی ان ین ادیب کمشتر
شـه ین اندیـآنچـه در ا امـا سـت؛ین سـانیکان یـرد، در همـه ادکـجا ظهور خواهـد کچه هنگام و در 

 یبــه خــو ین منجــیــاز خانــدان نبــوت خواهــد بــود و ا یا ه او نجــات دهنــدهکــنیاســت ا کمشــتر
حمـامی ) تسـا هـا ُمَبـرا یهـا و زشـت یو آراسـته و از بـدیکـ، دانـش و همـه صـفات نیده، تقویپسند
ئوال و 53، 3ش، ج1395و همکاران،  زار الله گ  هـای  مطـابق بـا آمـوزه را حیَ ماشـ(. چنانچه فلسفه 

ــین  ــا در نظــر بگیــریم، اهمیــت تبی یهــود، یکــی از اهــدا  ذات اقــدس الهــی در آفــرینش ایــن دنی
 شود. بیش از پیش برجسته و نمایان می ،مفهوم منجی و نجات

بـرای بـازتعری  مفهـوم نجـات و منجـی بـرای  ای برجسـته ادیـان توحیـدی نقـش بدون تردید
که برخی جاهلین به نام دینک بشر قرن بیست و یکم ایفا می و یا به بهانه واهـی   نند. در عصری 

زننــد، همگرایـــی بیشـــتر بـــین ادیـــان  تـــرین جنایـــات مـــی ، دســـت بــه فجیـــ ضــدیت علـــم و دیـــن
توانــد  توحیـدی، بـه خصــو  حـول محورهــای مشـترک از جملـه فلســفه منجـی و آخرالزمــان، مـی

ــن بــر طبــبــرای آینــده بشــر باشــد.  مســالمت درخشــانیبخش نویــد ــه ب  ق نظــر هارامبــام )ربــی ُمش 
(، فیلسو  و دانشمند یهودی قرن دوازدهم میالدی، اختال  و اصطکاک مـابین علـم ٢مایمون

کمبــود دانــش علمــی و فهــم نادرســت از مــذهب )شــرودر، در  و دیــن بــه دو علــت شــکل مــی گیــرد: 
کالم وحی سرچشمه می که از  توانند راهنمـا   شد می گیرند، بی دست چاپ(. در این بین منابعی 

 های مطرح شده باشند. و منب  درخور و مناسبی برای پاسخگویی به چالش
هــد  ایــن پــژوهش، بررســی منجــی جهــان و عصــر ظهــور از منظــر یکــی از ســه دیــن بـــزر  

                                                        
گرفتـه شـده و معـرو  .1 ُک  در متـون دینـی یهـود، اسـامی مختلفـی بـرای منجـی در نظـر  کـه بــرا نیـهتـرین آنهـا  ی ای اسـت 

گرفتـه  می« هشدسح م»است. ماشیح در واق  به معنی « ماشیح»ایشان وجود دارد و آن لقب  باشد. این لغت از اینجـا 
که پادشاهان یهود، مثل حضرت داو شدند و چـون  سلیمان و دیگران، با ید عطر روغنی خا  تدهین می ،دوشده 

که منجی موعود، از ید طر  اعتقاد بر از طرفـی دیگـر خـود پادشـاه و سلیمان  و دورت داواز فرزندان حض ،این است 
ــوده و حکومــت تشــکیل مــی ــا لقــب  ب ــاد شــده اســت« ماشــیح»دهــد، ب ــه از او ی بنــابراین واژه  .(1386زار،  )حمــامی الل

کنیه برای منجی موعود می« ماشیح»  باشد و نه لزوما  نام صریح ایشان. در حقیقت ید 
 .Maimonidesموسی بن مایمون یا  .2
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کتـــر محققــین، آمــوزه کــه مطــابق نظــر ا  هــای مشـــترک  ابراهیمــی، یعنــی یهودیــت اســت. دینـــی 
کنـد،  تعبیر نمی« یو »است. یهودیت نه تنها از شریعت به  بیشتر از هر دین دیگری ،آن با اسالم

کـه  بلکه آن را تنها راه نجاتی می کیـد یهودیـت بـر شـریعت « تعـدی»شمارد   از آن ممنـوا اسـت. تا
کتــاب و ســنت، تــداعی کتــاب و ســنت نبــوی  و پیــروی از تعــالیم و احکــام  کیــد اســالم بــر   کننــده تا

 یهـود « 1تـورات شـفاهی»و « تـورات مکتـوب»تـوان  ی مـیا و تعالیم ائمه است. بـا انـدک مسـامحه
ـــه تفـــاوت ک کـــرد، در عـــین حـــال  کتـــاب و ســـنت اســـالم مقایســـه  ـــا  ـــد  را ب ـــا هـــم دارن  هـــایی نیـــز ب

 (. 12: 1383، اشتاین)
ئـــوال در دیـــدگاه یهـــود مـــی گ  پـــردازد. ســـپس شـــرای   بخـــش ابتـــدایی ایـــن مقالـــه بـــه جایگـــاه 

گئوال مورد بررسی ق تسری  رخدادهای دوران نجـات نهـایی  ،گیرد. در ادامه رار میبخش در وقوا 
گرفتـه و در نهایـت، نتیجـه گئوال مورد تحلیـل قـرار  گیـری بحـث ارائـه  در دو بخش پیش و پس از 

 . شده است

 جایگاه ِگئوال در دیدگاه یهود
ن یمنطبـق بـا قـوان یه خواهـد آمـد و نظـامکـموعود  یمنج یافتن و انتظار برایشه نجات یاند
ان یــدر اد کو مشـتر یاعتقـاد یهــا ن بخـشیتـر از مهــم یکـیرد، کـبرقـرار خواهــد  یو آسـمان یالهـ
ــهاســ یدیــتوح گئــوال، ماشــیح 53، 3: ج1395زار و همکــاران، ت )حمــامی الل  (. ارزش و اهمیــت 

گونـــه کـــه هـــی  فـــرد یهـــودی نمـــی و انتظـــار در دیـــدگاه یهـــود نیـــز بســـیار واال اســـت بـــه   توانـــد  ای 
گانـه  اشـیح در تمـام اعصـار باشـد. مطـابق اصـل دوازدهـم از اصـول سـیزدهمنکر اهمیت موضوا م

گـر چـه 2ایمانی یهود کامل به ظهـور ماشـیح اعتقـاد داشـته باشـد و ا  ، هر فرد یهودی باید با ایمان 
کنــد، بــا ایــن حــال هــر روز و هــر لحظــه بایــد در انتظــارش باشــد. گفــت  مــی او تــاخیر  انتظــار تــوان 

کشـیدن بـرای تکامـل اسـکشیدن برای آمـدن منجـی ان (. 1386خـرداد ، زار ت )حمـامی اللـهتظـار 
ــه  ــا انســانها را ب ــرینش جهــان، وجــود منجــی اســت ت  طبــق نظــر عالمــان یهــود یکــی از اهــدا  آف

                                                        
کتبی )تنخ( قرار دارد. هر چند تورات شفاهی محصول ا .1 ساس تورات شفاهی یا به عبارتی همان تلمود، بر پایه تورات 

هـای تـورات شـفاهی از زمـان  ها مطالعه، نوشتار و ویرایش است اما با این حال و بنابر اعتقاد یهود، ساختار آموزه قرن
کوه سینا  کـه  رد. هر موضوعی در تلمود با چنین پرسشی شروا میگی می نشأتآشکار شدن نور جالل الهی بر  در »شود 

کتبــی بدر خــود مــتن صــریح،، مـی  ,Wein« )تــوانیم پایــه و اساســی بــرای ایــن بحــث بیـابیم  چـه قســمتی از تــورات 

2010.) 

گنجانده شده است. .2 گانه ایمان یهود در پیوست ال    اصول سیزده 



اره 
شم

جم، 
ل پن

سا
20

بهار
 ،

 
139

6
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

94 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

حمـامی ) کنـد کمـال برسـاند و بـه همـین دلیـل عـدم پـذیرش منجـی، فـرد را از یهودیـت خـارج مـی
 (.1386خرداد ، زار الله
که به ماشیح اعتقاد نداشته باشد و یا منتظر ظهور او امهارامببر اعتقاد بنا  ، هر فرد )یهودی( 

گفتـه کـرده اسـت بلکـه حتـی منکـر تـورات مقـدس و  نباشد، نه تنهـا عمـال   هـای سـایر انبیـا را انکـار 
کتاب مقدس یهود شده است. آیه حضرت موسی توان  )َتَنخ( و تلمود می 1های بسیاری را در 

که درباره اهمیت  فرماید: تورات می که این کنند. از جمله و ارزش این موضوا صحبت می یافت 
کـرده )بـه سـوی تـو( بازگشـته و  ،خداوند گرداند و بر تـو رحـم  اسارت رفتگان تو را باز خواهد 

کــه در آنجــا کنــده اســت، جمــ  تـو را خداونـد خالقــت، تــو را از )میــان( تمـام اقــوامی  آوری  پرا
کنـدگی  گر پرا کرد. حتی ا  تـو )از نظـر دوری و ُبعـد مسـافت( در انتهـای آسـمان باشـد،خواهد 
 (30:3-4نیه )سفر تت... کردآوری خواهد  خداوند خالقت تو را از آنجا جم 

گفته هارام تمـامی سـخنان انبیـای دیگـر بنـی اسـرائیل را  های صریح تورات، بام، این آیهبنابر 
گئوال در بر می  گیرند. در خصو  ماشیح و 

کــه بــه اعتقــاد یهــود، ظهــور ماشــیح و  انــدازهنتظــار بــرای منجــی تــا آن منزلــت نجــات و ا اســت 
های او در راه بهبود وض  جهان و تامین سعادت بشر، قسمتی از نقشه راه قادر مطلـق در  فعالیت

کـه حتـی بـر جهان بـوده اسـت و بـه نقـل از تلمـودآغاز آفرینش  ، ماشـیح یکـی از موضـوعاتی اسـت 
الـ (. عـالوه بـر ایـن، ماشـیح و دوره  54 ، بـر پسـاحیمرساله ) ستمقدم ا دنیا موضوا آفرینش

کـه از نخسـتین لحظـه خلقـت، در نظـر بـاری تعـالی بـود ،گئوال  هد  غـایی آفـرینش جهـان اسـت 
 ب(.98 ، بر سنهدرینرساله )

گئـــوال آیـــه همـــان کـــه پـــیش از ایـــن نیـــز اشـــاره شـــد، دربـــاره موضـــوا ماشـــیح و   هــــای  طـــور 
کــه در ایــن خصــو  وجــود دارنــد، مــی بــین آیــهبســیاری وجــود دارد. از  گونی  گونــا  تــوان بــه  هــای 

کرد:  موارد زیر اشاره 
هودا و عالمان دین از میان  2حضرت یعقوب فرمود:( َترکه») )تادیب خداوند( از )فرزندان( ی 

کــه شــیلُو  کنــد و جمیــ  امــت 3میــان نســلش دور نخواهــد شــد تــا زمــانی  هــا )بــه نــدای  ظهــور 
                                                        

کلی بر  .1 کتب مقدپیوست ب، مروری   پردازد.  ( داشته و به معرفی اجمالی آن میَتَنخ) س یهودمجموعه 
و   ) .2 کرده است، ش  که تورات مقدس در این آیه از آن استفاده  که در لغت به معنـای عصـا)ی שבטواژه عبری  ( است 

ب  می  (.535: 1360باشد )حییم،  سلطنت(، ترکه تنبیه و س 
کنیهשילה) بر طبق نظر مفسرین یهود، از جمله َرشی، شیُلو .3 فردی »های منجی موعود و ماشیح، به معنای  ( یکی از 

کلمات  ، می«ها از آن او است که ارجحیت لُومُو ییصـحاقی»باشد. َرشی، مخف  اول  نو ش  م.( مولـ   1040-1105« )َرب 
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گوش توحیدی(  (.49:10)سفر پیدایش « هندفرا د  وی 

که برای او منتظر باشند»  (.30:18)یشعیا « خوشا به حال تمام افرادی 

که می خداوند» گواه و شهادت  فرماید بنابراین برای من منتظر باشید برای روزی  به عنوان 
که حکم من جم  ها زبان پـاک  . زیرا در آن زمان به ملتها است آوری امت به پا خیزم. چرا

شنی خواهم داد تا جمی  ایشان نام خدا را بخوانند و ید دل و ید دوش او را عبادت و رو
َفنیا) «نمایند  (.3:8 ص 

کـهماشیح، هر چند او )» کنـد )امـا( تـو بـرای او منتظـر بـاش چرا  طور بـه در ظهـورش( درنـگ 
کرد  .(2:3)حبقوق  1«قط  )از آمدن( تاخیر نخواهد 

اید: ایند من پیامبر خـود را خـواهم فرسـتاد ... و فرم صاحب سپاهیان آسمان می خداوند»
که شما طلب می گهـان بـه محـرابش خواهـد آمـد و پیـامبر   آن آقایی  کـه شـما  کنید نا عهـدی 

 (3:1)مآلخی « ایند خواهد آمد ،کنید آرزو می

گئوال و ماشیح در نمازهای یهودیان نیز بازتاب بسیار چشم گیـری دارد. ایـن موضـوا  موضوا 
کــه یهودیــان در یکـی از اصــلی آن چنـان در هــای نمازهــای  تــرین قسـمت یهودیــت محوریـت دارد 

نهـال »کننـد:  ، این چنین بـه درگـاه خداونـد اسـتغاثه مـیهسر  ه ع  ن  مُو ش یا ش  َح لَ روزانه خود به نام 
( را بـزودی شـکوفا نمـا و پـرچم عـزت او را بـا نجـات خـودت بلندمرتبـه و 2ات، داوید )ماشیح بنده

زار، حمامی اللـه« )کشیم ، زیرا تمام روز به نجات تو امیدواریم و )برای آن( انتظار میافراشته نما
1382 ،96). 

کــه بالفاصــله پــس از مــر  انســان از وی  بنــابر توضــیح دانشــمندان یهــود، یکــی از ســه ســوالی 
کـه آیـا در طـول حیـات خـویش، منتظـر نجـات بـودی پرسیده می   حتـی برخـی از 3شود این است 

                                                                                                                                  
کـه تفسـیرات وی در بیشـتر چـاپ مهم د انتشـار هـای تـورات و تلمـو  ترین و مشهورترین تفاسیر بر تورات و تلمـود اسـت 

 یافته است. تفسیر َرشی در مقایسه با تفسیر دیگر دانشمندان، بسیار مختصر و در عین حال جام  و روشن است.
که بنابر آموزه .1 : اعتقـاد بـر ایـن شـود گرفته مـیبرای زمان ظهور دو حالت خا  در نظر های یهودی،  الزم به ذکر است 

که از همان ابتدای آفرینش خداونـد نهایتـ گـر انسـاناست  گرفتـه اسـت. ا هـا از  ا  زمـانی را بـرای نجـات بشـریت در نظـر 
کـه  تر قرار می کند و ظهور را سری  هند خداوند این زمان را تعجیل میخود لیاقت نشان بد دهد وگرنه نهایتا  آن زمـانی 
گرفته گر انسانپذیرفتخواهد انجام ظهور  ،خداوند در نظر  منجـی موکـول بشـود هـا لیاقـت نداشـته باشـند و ظهـور  . ا

گرفتـه که خداونـد در نظـر  هـا و  هـا، جنـگ رود و درگیـری تـر پـیش مـی خیلـی آرام نیـزمراحـل ظهـور  ،به آن زمان نهایی 
 (.1386زار، آبان  )حمامی الله تر خواهد شد مبارزات سخت

که در متن نماز آمده است  .2 ل حضرت داوود )داوید( و باشد. بر طبق اعتقاد یهود، ماشیح از نس می« داوید»واژه عبری 
 حضرت سلیمان است.

کــار و تعیــین زمـان معــین در شــبانه روز بــرای آمــوزش  .3 کســب و  دو پرسـش اولیــه دیگــر در خصــو  داشـتن صــداقت در 
 فرای  مذهبی است.
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کننـــده اولـــین فرمـــان  ده فرمـــان مراجـــ  و  مفســـرین، اصـــل ایمـــان بـــه ظهـــور را قســـمت تکمیـــل 
که همان می که خداونـد وی را  دادند. بدین معنا  که هر فرد یهودی باید اعتقاد داشته باشد  طور 

کـه خداونـد خـالقش  کرده است بـه همـان نسـبت بایـد ایمـان داشـته باشـد  از سرزمین مصر خارج 
 (.18: م1992، شُوح  د داد )وی را دوباره نجات خواه

یع بخش در وقوع گئوال  شرایط تسر

که در یهودیت از منجی به عنوان  الزمه رسـیدن »و یا « هد  آفرینش»با عنایت به این اصل 
کمــال ــاد مــی« انســان بــه  ــه ی کــه تــالش1386زار،  شــود )حمــامی الل ــود  هــا و  (، پرواضــح خواهــد ب

گئــوال صــورت پذیرفتــه    تســری شــرای هــای بســیاری بــرای درک و توضـیح تاویـل بخــش در وقـوا 
گذاشـته و در همـین راسـتا بـه اجـرای فرامینـی  باشد. تورات شفاهی در این خصو  سنگ تمـام 

کلـی و همـه جانبـه یهودیـت را در بـر مـی توصیه می که از جهاتی، اصـول  گیرنـد. از جملـه ایـن  کند 
شووا توان به فرمان فرامین، می اتحاد و همـدلی بـین اعضـای جامعـه، )توبه( ،  1هایی همچون ت 

کرد. 2احسان و نیکوکاری )از جمله دادن صدقه( و نگهداری تقدس روز شبات  )شنبه( اشاره 

 تِشووا )توبه(. 1
کتاب مقدس بارها دربـاره ارزش و اهمیـت فـوق کیـد شـده  در دیانت یهود و در  شـووا تا العـاده ت 

که در اینجا برای مـا اهمیـت دارد  ارتبـا  مـابین ایـن دسـتور مـذهبی بـا تسـری  در است. اما آنچه 
 گئوال و ظهور منجی است:

گشت و تو(») کـه مـن  به )سوی( خدای خالقت بازخواهی  به ندای او، مطـابق تمـام آنچـه 
گوش فرا خواهی داد؛ تو و )همین طور( فرزندت با تمام قلبت و  امروز دستور می به تو دهم، 

 (.30:2)سفر تتنیه « با تمام جانت

کــــه تـــورات مقــــدس در ادامـــه، نجــــات نهــــایی را تن  هـــا بــــا ایـــن پــــیش فـــرو صــــریح اســـت 
 دهد: بشارت می

کــرده )بــه ســـوی  گــاه خداونــد اســارت آن» گردانــد و بــر تــو رحــم   رفتگــان تــو را بــاز خواهــد 
کنــده اســت،  ــه در آنجــا پرا ک ــد خالقــت، تــو را از )میــان( تمــام اقــوامی  تــو( بازگشــته و خداون

ــرد. جمــ  ک ــو )از نظــر ُبعــد مســافت( در انتهــای آســمان  آوری خواهــد  کنــدگی ت ــر پرا گ  حتــی ا
                                                        

 תשובה .1
 שבת .2
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کـرد خداوندباشد،  گرفـت زو از آنجـا تـو را بـا خالفت تو را از آنجا جم  آوری خواهد   «خواهـد 
 (.30:3-4)همان

 چنین سخنی در تلمود داریم:
کار عظیمی است زیرا نجات را نزدید می» هـایی  زمـان»ب(. 86)گمارای یوما « کند ت شووا 

گشـت )امـا ماشـیح ظهـور نکـرد( و  که برای پایان سـختی گرفتـه شـده بـود سـپری  هـا در نظـر 
ــه انجــام دهنــد ک ــه ت شــووای مــردم و اعمــال نیکــی اســت  )رســاله « ظهــور او تنهــا وابســته ب

 ب(.97سنهدرین، بر  
گفــت: صــبح )یعنــی » ای نگهبــان )یعنــی خــدا(! ســرانجام شــب چــه خواهــد شــد  نگهبــان 

گر خواستار )نجات( نجات( فرا رس یده و همچنین شب )کیفر و مجازات برای ستمگران(. ا
کنید و بیایید کنید. توبه   (.21:11-12)یشعیا نبی « هستید آن را طلب 

کتـاب مقـدس ارائـه داده انـد:  دانشمندان یهود تفسیر بسیار جالبی را برای تعبیر ایـن عبـارات 
که او آماده و در واقـ  بسـیا خداوند می کـه صـبح آزادی فـرا رسـد. امـا زمـان فرماید  ر مشـتاق اسـت 

که خود انسان گر آنها خواهان تسـری  نجـات  آزادی چه موق  خواهد بود  هر وقت  ها بخواهند. ا
کرده و بازگردند  (.45: م1992، شُوح  ) هستند باید توبه 

شــووا در ن تــوان بهتــرین و مســتقیم بــه طــور خالصــه مــی ظــر تــرین روش بــرای تســری  ظهــور را ت 
گئوال خواهد شد. همان گرفت به که تشووا باعث به وقوا پیوستن سری   کـه حضـرت  طوری  طور 
 فرماید: داوود می

گوش فرا دهید») گر به ندای او   (.95:7)مزامیر « همین( امروز )نجات خواهید یافت( ا

 اتحاد و همدلی بین اعضای جامعه. 2
یش باشد. چنانچـه خداونـد تبـارک و هی  پدری دوست ندارد شاهد درگیری بین فرزندان خو
مسـلما  خداونـد نیـز از دیـدن اخـتال   1تعالی را نیز همچون پدر آسمانی نسل بشر در نظر بگیـریم،

کــه همچــون فرزنــدانش قلمــداد مــی بــین انســان خداونــد ایــن  2شــوند، خشــنود نخواهــد شــد. هــا 
کرده است:  موضوا را صریحا اعالم 

ــــب آنهــــا )از یکــــدیگر( جــــدا و منفــــ» ــــد شــــدقل ــــون مجــــازات خواهن کن ــــذا( ا  « د اســــت )ل
                                                        

 «.شما )به منزله( فرزندان خداوند خالقان هستید»، آیه اول: 14ر.ک به سفر تتنیه، فصل  .1
به جسـم  نیزشباهتو  گونه هی  جسم ندارد و داوندخ سازد بنابر اصل سوم ایمان یهود )پیوست ال (، خاطرنشان می .2

 باشد و الغیر. داوند نسبت به بندگانش میخلذا هد  از این تمثیل، صرفا  درک بیشتر عشق و محبت  ندارد.
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 (.10:2نبی  )هوش 

گفته می شـود  همین دیدگاه درخصو  علت اصلی تخریب معبد مقدس دوم نیز وجود دارد. 
جا آوردن مراسم مذهبی بسـیار بـاال بـود.  در آن زمان، سطح دانش جامعه از تعلیمات تورات و به
یـل اصـلی را وجـود دشـمنی بیهـوده و عـدم پس به چه علت معبد مقـدس تخریـب شـد  تلمـود دل

گر دلیل اصلی تخریـب 9داند )رساله یوما، بر   اتحاد و همدلی بین اعضای جامعه می ب(. لذا ا
معبد مقدس و آوارگی قوم یهود، دشمنی بیهوده بوده است، مطمئنا  دوستی بین افـراد جامعـه و 

گئوالی نهایی را فراهم آورد.تواند موجبات آبادی مجدد معبد مقدس و تحق اتحاد آنان می  ق 
 حضـــرت یعقـــوب نیـــز قبـــل از فـــوت، اهمیــــت وجـــود اتحـــاد و همـــدلی را بـــه فرزنـــدان خــــود 

 کند: گوشزد می
که در آینده برای» گفت: جم  شوید تا شما را از آنچه  تان  یعقوب فرزندان خود را فراخواند و 

کنم  (.49:1)سفر پیدایش « اتفاق خواهد افتاد مطل  

کلمات، فرزندان خود را از هرگونـه نفـاق و دودسـتگی بـر  1ز میدارش،به نقل ا وی با بیان این 
گـرد هـم آینـد و بـا هـم متحـد شـوند، خداونـد،  کـه  که بـه مجـردی  حذر داشت و به آنها اطالا داد 

 آنها را نجات خواهد داد.
کتاب مقدس از جمله  های دیگری از لزوم حف  اتحاد را می نشانه میخـا نبـی توان در سرتاسر 

 به بعد( یافت. 15، آیه 37( و یحزقل نبی )فصل 13-2:12)
 احسان و نیکوکاری .3

کمــد  کــه مشخصـه زنــدگی اخالقــی هســتند، اشـتیاق شــدید و وافــر بــه  کلیــه عــواملی  در میـان 
که نیاز به مساعدت مادی و معنوی دارند، نقش بسـیار برجسـته و واالیـی را  کردن به همنوعانی 

ن،  فا میفرهنگ یهود ای در که تلمود از ید طر ، دادن صدقه طور به (.239: 1382کند )ُکه  ی 
کـرده )رسـاله بـاوابترا،  و دستگیری از بیچارگان را از جهـاتی، برابـر بـا تمـامی فـرامین دیگـر معرفـی 

کبیــره بــت9بــر   گنــاه  پرســتی  الــ ( و از طــر  دیگــر، خــودداری از اجــرای ایــن عمــل را هماننــد 
کــرده اســت )ر تردیــد در مــورد ارزش فراتصــور  احســان و  الــ (. بــی10ســاله بــاوابترا، بــر  قلمــداد 

کتـاب نیکوکاری در یهودیت می هـا نوشـت امـا در اینجـا مـا توجـه خـود را  توان تـا دنیـا، دنیـا اسـت 
                                                        

کلی است و معموال  به آن دسـته از تعـالیم دا .1 کـه اغلـب بحـث و  نشـمندان دوره تلمـود اشـاره مـیمیدراش اصطالح  کنـد 
هـای پـس از تـدوین تلمـود، بسـیاری از ایـن  دهنـد. در سـال استدالل راج  به قوانین مذهبی )هالخـا( را تشـکیل نمـی

 گردآوری شدند.« میدراشیم»هایی تحت نام  مطالب در مجموعه
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گئــوال معطـو  مـی نمـاییم. اعمـال حسـنه و خداپســندانه  تنهـا بـه ارتبـا  احسـان و نیکوکـاری بـا 
کارها را  که شاید یکی از مهم شامل میطی  وسیعی از  کمد به مستمندان  شود  ترین آنها، لزوم 

داقا که در لفظ عبری ص  ـداقا در  باشـد. البتـه معنـای لغـوی واژه شود،  گفته می 1و دادن صدقه  ص 
زبــان عبــری، بــه غیــر از معنــای نیکوکــاری، احســان و صــدقه، معــانی دیگــری همچــون عــدالت و 

 (.457ش، 1360)حییم،  2دهد صداقت نیز می
کــه بــه ارتبــا  مســتقیم و صــریح  آیــه کتــاب مقــدس وجــود دارد  بــا « صــداقا»هــای متفــاوتی در 

 کنند: اشاره می« گئوال»
کـه  این کنید و صداقا انجـام دهیـد چرا چنین می فرماید خداوند: عدالت و انصا  را رعایت 

 (.56:1نبی  الوقوا است )یشعیا و احسان من برای آشکار شدن، قریب رهایی من

گشــت بــا صــداقا  3صـیون کــه بـه ســمت او بــاز خواهنــد  بــا عــدالت آزاد خواهــد شــد و افــرادی 
 (.1:27نبی  )یشعیا

که با توجه به آیه مشاهده می حاصـل خواهـد شـد  نهایی زمـانی ت نجاتقلیاهای فوق،  شود 
کــرده باشــند. ــه انجــام صــداقا  ــه افــراد، خــود را آراســته ب یکــی از اصــول اعتقــادی یهودیــت در  ک

ـد میـدا»صـو  نحـوه تعامـل خداونـد بـا بنـدگانش، اصـل  خ گ  ن  ک  کـه معــادل  مـی 4«میـدا  کـه  باشـد 
گرفت»المثل  ضرب در زبان فارسی است. بر طبق این « از هر دست بدهی از همان دست خواهی 

که ترحم ما بر فقیـران و مسـتمندان، متقـابال  موجـب برانگیختـه  اصل می توان چنین توضیح داد 
گئوال خواهد شد. شده رحم ذات   اقدس الهی شده و در نتیجه موجب تسری  وقوا 

 نگهداری تقدس روز شبات )شنبه( .4
کــه بــر نحــوه اجــرای صــحیح آن، بــه  حفــ  تقــدس روز شــبات )شــنبه( یکــی از فرامینــی اســت 

کیـد شـده اسـت کتـاب مقـدس تا . نگهـداری قـوانین مربـو  بـه تقـدس روز 5کرات و به دفعـات در 
                                                        

 צדקה .1
وامُوت، بر   به عنوان نمونه ر.ک به رساله .2 که با اشاره به آیه سفر پیدایش )79ی ی  کـه  ( توضیح می18:19ال   دهـد 

کلیه جنبه کـه  های نیکوکاری اشاره دارد. هارامبام درباره همان آیـه توضـیح مـی واژه صداقا درآنجا به  مـا بایـد »دهـد 
ــاری یکــی از عالمــت کــه نیکوک کوشــا باشــیم چرا ــه نســبت دیگــر فــرامین بســیار  ــه دیگــران ب ــاری ب ــاره نیکوک هــای  درب

 (.Pliskin, 2004« )مخصو  نسل حضرت ابراهیم است
 اشاره به یهودیان. .3
 الفظی: پیمانه مقابل پیمانه. ؛ معنای تحتמידה כנגד מידה .4
(، ســفر الویــان 35:2(، همــان )31:15(، همــان )20:10(، همــان )16:23بــه عنــوان چنــد نمونــه ر.ک بــه ســفر خــروج ) .5

 (.10:14(، نحمیا نبی )56:2ا نبی )(، یشعی5:14(، سفر تتنیه )23:3)
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گئــوال مهــم قلمــداد شــده کــه  فرامینــی اســتاز  شــبات، یکــی دیگــر اجــرای آن در خصــو  تســری  
 است. به نقل از تلمود:

گـر یهودیــان دو شـبات رو طبــق قــوانین آن نگـه دارنــد، بالفاصــله نجـات خواهنــد یافــت» « ا
 ب(.118)رساله شبات، بر  

ــافی  ک کــه نگهــداری تنهــا یــد شــبات را نیــز   حتــی نظــر دیگــری در ایــن خصــو  وجــود دارد 
 کند: قلمداد می

گر یهودیان تنها ید » کامـل نگـه دارنـد، فرزنـد داویـد )ماشـیح(  را به شباتا طـور صـحیح و 
 .ال (2 ، بر تعنیترساله یروشلمی،  تلمود) «درنگ خواهد آمد. بی

کند و اجـرای قـوانین مربـو   میدراش نظر مشابهی را برای نگهداری تنها ید شبات بیان می
کل دستورات تورات مقدس میبه شبات را از جهاتی م  (.25:12داند )شموت ربا  عادل نگهداری 

ــرار  کــه مــورد اشــاره ق ــه بــه غیــر از فرامینــی  ک  در انتهــای ایــن بخــش بایــد خاطرنشــان ســاخت 
گیری و آمـوزش تـورات مقـدس، ایمـان و اعتقـاد بـه همـراه  گرفت، فرامین دیگری نیز )همانند فرا

توانـد باعـث  که به اعتقـاد دانشـمندان یهـود اجـرای آنهـا مـیانتظار برای ظهور و...( وجود دارند 
گئوال شود.  1تسری  

 رخدادهای پیش و پس از گئوال

در تمــام  مربــو  بــه منجــی موعــود و نجــات نهــاییمطالعــاتی هــای  تــرین حــوزه یکــی از جــذاب
کـاباشد.  می آن، رخدادهای پیش و پس از ادیان فی در یهودیت نیز بـه ایـن دو مقولـه بـه انـدازه 

گانـه و مجـزای  رخـدادهای توجه مبذول شـده اسـت. در ادامـه، ایـن مبحـث را در دو قسـمت جدا
گئوال و  پیش گئوال مورد بررسی قرار میرخدادهای از   دهیم. پس از 

گئوال .1  رخدادهای پیش از 
شــــود. نحــــوه توصــــی   نامیــــده مـــی« 2عیقــــوُوت ماشــــیح»دوره نزدیـــد بــــه ظهــــور ماشـــیح، 

کـه بـرای  عیقوُوت ماشیح خود به تنهایی می رهدانشمندان یهود از دو کلـی از آنچـه  تواند تصویر 
کـرات بـه  این ایام پیش گفتارهـای خـود بـه  بینی شده، در ذهن القا نمایـد. دانشـمندان یهـود در 

کرده« دردهای زایمان» که بسیار سخت و شدید خواهند بود اشـاره  انـد. بـدین معنـا  دوره ماشیح 
                                                        

 .63:8؛ برشیت ربا 6:7ب؛ دواریم ربا 178ال  و 270، 3ج ؛ زوهر،25:12ر.ک به شموت ربا  :به عنوان نمونه .1
 .המשיח עיקבות .2
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که قبل از ت نیـز  گونـه کنـد، بـه همـان ولد نـوزاد، مـادر درد و رنـج بسـیاری را تحمـل مـیکه همانطور 
کـه  ها و مشقات طاقت ظهور ماشیح با سختی فرسایی همراه خواهـد بـود. بـا توجـه بـه ایـن اصـل 

کتر میزان خود می رسـد، در دوره عیقـووت  تاریکی و سیاهی شب، دقیقا قبل از طلوا فجر به حدا
هــا،  ر جهــان بــه حــد اعلـی خــود خواهــد رســید و مشــکالت و ســختیماشـیح نیــز آشــفتگی و فســاد د

نزندگی را تقریبا  غیر قابل تحمل خواهد نمود )  (. 354، 1382، ُکه 
کـاهش در جمعیـت  گویی می های دوره عیقووت ماشیح را این چنین پیش تلمود ویژگی کند: 

منفـور شـدن افـراد هـای شـدید،  ها و جنگ عالمان دینی، ازدیاد مصائب و احکام سخت، قحطی
ــه مکــان ــز علمــی ب ک هــای عــیش و نــوش، از دســت رفــتن حقیقــت،  خــداترس، تبــدیل شــدن مرا

گسـتا   بی احترامـی جوانـان بـه پیـران، رودروریـی دختـر بـا مـادر و عـروس بـا مـادر شـوهر و پـررو و 
 (.ب49 ، بر سوطارساله ال  و 97 ، بر سنهدرینشدن شدید مردم دوره )رساله 

ه َهماشیح»یح، در زبان عبری دردهای دوره ماش ول  شود. امـا چـرا ایـن دوران بـا  نامیده می« ح 
بــاره توضـیح و تمثیــل بســیار  یکـی از دانشــمندان یهـود در ایــن 1ایـن عنــوان، نامیـده شــده اســت 

کند. بر طبـق توضـیح ایشـان در آسـتانه حضـور ماشـیح، طنـابی بـه دسـت خداونـد  جالبی ارائه می
کـه همگــان آن ط گرفتـهخواهـد بـود  انـد. خداونـد طنــاب را بـه شـدت تکــان  نـاب را بـا دسـت خــود 

کـه از  دهد )اشاره به وقوا سختی می ها و شدائد دوران ظهـور ماشـیح(. در ایـن حـین آن افـرادی 
ایمـان قــوی برخوردارنــد بــا تقویــت ایمــان خــود و اعتمـاد بــه آفریــدگار خــویش، بــا دســت خــود، آن 

ــد و آن را رهــا  طنــاب را محکــم مــی کــم ایمــان، پــیش خــود  نمــیگیرن ــراد  ــا آن دســته از اف کننــد ام
گونه و با شدت تکان دهد  پس چه بسا خود او نیز راضی  گویند چرا خداوند باید طناب را این می

به ممارست ما نباشد. لذا ایـن دسـته از افـراد، آن طنـاب ایمـان و توکـل بـه خداونـد را در نهایـت و 
هـا در دوران  هـا و سـختی کننـد. بـه همـین شـکل، رنـج مـیقبل از ظهـور ماشـیح از دسـت خـود رهـا 
گـویی خداونـد در خـواب مـی رسـد بـه عیقوُوت ماشیح به اوج خـودش مـی کـه  رود، عـدالت  طوری 

کامل از این جهان رخت می به کامل خداوند و عدالت  بندد و طور  برخی از افراد نسبت به نظارت 
زی ظـاهری شـریران همـین شـد و تردیـد را شوند. پیرو او در ذهن خویش دچار شد و تردید می
                                                        

ل )המשיח חבלי .1 ــــو  کلمــــه، חבל. واژه ح   ( در لغــــت بــــه معنــــای درد )زایمــــان( اســــت. امــــا در زبــــان عبــــری، همــــین 
کـه معنـای درد و رنـج را بدهنـد  دهد. در زبان عبری واژه و ریسمان نیز میمعنای طناب  های دیگری نیز وجود دارند 
ــو ئ  ک  ل از بــین واژهכאב-)ماننــد  ــو  ــرای اشــاره بــه دردهــای دوران پــیش از ماشــیح، واژه ح  هــای موجــود  (. پــس چــرا ب

 انتخاب شده است 
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کنــد و دســت از  دو چنــدان مــی کــه ایمــان خــود را در چنــین مواقــ  خطیــر حفــظ  کنــد امــا آن فــردی 
 ایمان خود نکشد، در نهایت با چشمان خود شاهد نجات خواهد بود.

تـرین آزمـایش در دوران عیقـوُوت ماشـیح، سـنجش ایمـان  به اعتقاد دانشمندان یهود، بـزر 
گر قرار باشد عصاره تمامی فرامین الهی  ن خواهد بود.انسا که ا در تلمود بحثی مطرح شده است 

کرد، آن چـه چیـزی مـی توانـد باشـد  خـود  و انتظار خداوند از نوا بشر را تنها در ید مورد خالصه 
که مطرح می تلمـود بـرای نظـر خـود بـه «. ایمـان»دهد:  گونه پاسخ می کند، این تلمود به پرسشی 

کتاب حبقوق آیه که می استناد می 1نبی ای از   فرماید: کند 
 (.2:4)حبقوق نبی « کند شخص صدیق با ایمان خود زندگی می»

کـافی نیسـت بلکـه فـرد بایـد بـا ایمـان خـود  که داشـتن ایمـان بـه تنهـایی  « زنـدگی»بدین معنا 
 .(7،  ش1395، محبتی مقدم) 2کند

کرد. های توان دردها و رنج تنها با سالح ایمان می  قبل از ظهور ماشیح را تحمل 
که شاهد نسل رو به زوال رفته و منحرفی هستی، به او امید داشته بـاش... زمـانی » زمانی 

که زیر بار سختی کـرده اسـت، بـرای او منتظـر  که شاهد نسلی هستی  کمـر خـم  ها و مصـائب 
 ال (. 98)رساله سنهدرین، بر  « باش

کلی داشتن ایمان راسخ به خدا به وند و همچنین مشغول شدن به اعمال نیـد و حسـنه طور 
کـه در رهـایی از عـذاب هـای دوران قبـل از ظهـور، بـه  و مطالعه و آمـوزش تـورات از مـواردی اسـت 

گرفته است. کید قرار   شدت مورد تأ
ــاب  یهــود بعضــا  بــه نشــانه ــه در من ک ــد خــاطر نشــان ســاخت  هــای  در انتهــای ایــن بخــش بای

ــا زمــان مســرت : م1992، شــُوح  قبــل از آمــدن ماشــیح نیــز اشــاره شــده اســت ) بخــش در رابطــه ب
هــای  بــاز شــدن دروازه»و « پیشــرفت و راحتــی نســبتا  زیــاد مــردم دنیــا»(. بــه عنــوان مثــال 34 

کننده است )رسـاله  ، بخشی از این«های حکمت در پایین عقالنی در باال و چشمه عالئم امیدوار 
 ال (.117، بر  1؛ زوَهر، ج 2:29ال ؛ شیرَهشیریم َربا 97سنهدرین، بر  

                                                        
کـه آرامگـاه  پیـامبران بنـوزیسـته و از  سـال قبـل مـو 2500حبقوق نبو در حـدود  .1 در ایـران و شـهر  ایشـاناسـرائیل اسـت 

 تویسرکان از تواب  همدان جاي دارد.
کـرده اسـت. از جملــه:  .2 ات را  امیـدت را بـر خـدا بگـذار تــا او روزی»کتـاب مقـدس بارهـا در مـورد ضــرورت ایمـان صـحبت 

کــرده»(؛ 55:23)مزامیــر « بدهــد ( و 13:6)همــان « شــد جــانم بــه نجــات تــوام، شــاد خواهــد  مــن بــه احســان تــو توکــل 
 (.31:2)همان « ام، هرگز شرمنده نخواهم شد خدایا به تو امید بسته»
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گئوال پسرخدادهای  .2  از 
کرات به  کـرده« روزهای آخر»انبیای بنی اسرائیل به  کـه  که هنوز فرا نرسیده اسـت، اشـاره  انـد 

کرامــات بســـیاری همــراه خواهــد بـــود. کـــه تمــام معجـــزات و طور بــه در نهایــت بــا معجـــزات و  ی 
که در هنگام خروج بنی اسرائیل از م کـه 1صر به وقوا پیوسـتعجایبی  ، در مقایسـه بـا معجزاتـی 

که ییرمیای نبی می دهد، ناچیز شمرده می پس ازگئوال رخ می  فرماید: شود. همانطور 
کـه دیگــر نمــی بنـابراین خداونــد مــی» گوینـد، ســوگند بــه خــدای  فرمایـد ایــامی خواهــد رســید 

گف کرد بلکه )به جای این  که بنی اسرائیل را از مصر خارج  شود:( سوگند بـه  ته میجاویدی 
کنـدگی( خـارج سـاخت و نسـل بنـی اسـرائیل را از  کـه )بنـی اسـرائیل را از پرا خدای جاویدی 

کــه بـه آنجــا رانــده شـده بودنــد، بازگردانــد. هــای شـمالی و از تمــام ســرزمین سـرزمین « هـایی 
 (.23:98نبی  )ییرمیا

کـه در تـنخ دربـاره  با توجه به حجم عظیمی از آیه گئـوال رخـدادهایهایی  وجـود دارد،  پـس از 
کـه دانشـمندان یهـود توضـیحات بسـیاری را در ایـن مـورد ارائـه داده باشـند.  کامال  انتظـار مـی رود 
کتاب گون مربـو  بـه  تلمود و  گونـا رخـدادهای پـس از های موخر، مملو از تفسیرات و توضـیحات 

کلی و با پرهیز از جزئیـات موجـود در این بخش، به باشد. گئوال می ، بـه بررسـی وقـای  پـس از طور 
گیـر شـدن ایمـان بـه خداونـد و شـناخت  برقراری صلحی پایدار و جهان شـمول،گئوال همچون  فرا

 پرداخته خواهد شد.  َهمیقداش )معبد مقدس( تجدید بنای ب تو  زنده شدن مردگان ،او
 پایدار و جهان شمولالف( برقراری صلحی 
ی دیــرین بشــر و خواســته هــر انســان خداپرســت  آرزوهــا ، یکــی ازبــین المللــیصــلحی پایــدار و 

کــج هــای بشــر را زیــاده ای اســت. چنانچــه دلیــل واقعــی جنــگ فرهیختــه فهمــی در نظــر  خــواهی و 
کــه بــا ظهــور نــاجی، ایــن مــوارد از دنیــای بشــر رخــت خواهــد بســت.  بگیــریم بــدیهی خواهــد بــود 

گونـه جنـگ و خشـونت، بـه طـرز چشـ گیر و پایـان هـر  هـای  مگیری در نبـوتبرقراری مسالمتی فرا
 درخشد: پیامبران بنی اسرائیل مربو  به دوران ماشیح به چشم آمده و خوش می

کلیــه ادوات( جنگــی را نــابود خــواهم ســاخت و او )ماشــیح( از صــلح بــا »...  کمــان )و  و مــن 
کرد... امت  (.9:10نبی  )زخریا« ها صحبت خواهد 

 (.2:20نبی  )هوش « واهم ساخت...کمان و شمشیر و جنگ را از روی زمین نابود خ»... 

گاوآهن شکسته و نیزه»...  هـای خـود را  و آنها )اقوام روی زمین( شمشیرهای خویش را به 
                                                        

 ر.ک به سفر خروج، فصل هفتم به بعد. .1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

هـای باغبـانی )مبـدل خواهنـد نمـود(، هـی  ملتـی بـر ملـت دیگـر شمشـیر نخواهـد  به قیچی
 (.2:4نبی  )یشعیا« دیگر )هی  امتی( جنگ نخواهند آموخت کشید و

که این صلح و مسالمت را حتی به دنیای حیوانات نیز بس  داده آیات دیگری ن یز وجود دارد 
کنار یکدیگر صحبت می و از همزیستی مسالمت کنند )بـه عنـوان  آمیز حیوانات اهلی و وحشی در 

 (.65:25و  11:6-9نبی  مثال ر.ک به یشعیا
گیر شدن ایمان به خداوند و شناخت او  ب( فرا

ها به خداوند یا اصـال  ایمـان ندارنـد و یـا ایمـان  ر تعدادی از انسانمتاسفانه حتی در عصر حاض
گسترده شده و تمام  کامل نیست. به اعتقاد یهود پس از ظهور ماشیح، خداپرستی در جهان  آنها 

گسـترده انسان تـر شـده  ها، خداوند را خواهند شناخت. نه تنها این، بلکه درک االهیات به شدت 
گونـه و شناخت از خداوند بسیار کـه دنیـا شـاهد درک االهیـت بـه صـورت  واالتر خواهـد شـد بـه  ای 
 کامال  واضح خواهد بود:

کرد. در آن روز خداوند یکتـا و نـامش »  کل زمین حکومت خواهد  )در آن هنگام( خداوند بر 
 (.14:9نبی  )زخریا «یکتا خواهد بود.

ــوال(، ایــن» گئ ــه  ــای  مربــو  ب ــه  و پــس از ایــن )وق ک ــه خواهــد شــد   روح )نبــوت( خــود را گون
کـــل بشـــر جــاری خـــواهم ســـاخت و پســران و دختـــران شـــما نبــوت خواهنـــد نمـــود....  « بــر 

 (.3:1نبی  )یوئل

که در آن هنگام به ملت» ها، زبان واضح و روشنی برگشت خواهم داد تا همـه آنهـا نـام  چرا 
کنند و او را یکپارچه عبادت نمایند  (.3:9)صفنیا نبی « خداوند را صدا 

کـه خـدا را بشــناس  ر فـردی بـه همنـوعش و فــردی بـه بـرادرش ایـن چنـین نمــیدیگـ» گویـد 
که خداوند کوچد می چرا « ترین، مرا خواهند شـناخت... ترین تا بزر  فرماید همگی آنها از 

 (.31:33نبی  )ییرمیا

کـه دهـان خداونـد » جالل خداوند آشکار خواهـد شـد و تمـام افـراد بشـر متوجـه خواهنـد شـد 
گفته اس  (.40:5نبی  )یشعیا« تسخن 

که دریـا را پوشـانیده»...  که همانند آبها  گونـه نیـز زمـین از دانـش و شـناخت  انـد، همـین چرا
 (.11:9نبی  )یشعیا« خداوند مملو خواهد شد

کـه دریـا را پوشـانیده» که زمین از شناخت و درک جالل خداونـد هماننـد آبهـایی  انـد، پـر  چرا
گشت  (.2:14نبی  )حبقوق« خواهد 

 زنده شدن مردگان ج(
کـه پـس از ظهـور منجـی  رستاخیز مردگان، اصل سیزدهم از اصول اعتقادی ایمان یهود است 
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گذشت چه مدت زمان از ظهـور ماشـیح، مردگـان  عملی خواهد شد. هر چند درباره این که پس از 
گفـت امـا در وقـوا آن بـه عنـوان آخـرین مراحــل  زنـده خواهنـد شـد، نمـی تـوان بـه قطعیـت سـخن 

هـای بسـیاری در تــنخ بـه موضـوا زنــده  گونـه شـد و تردیــدی وجـود نـدارد. آیــه ال، جـای هــی گئـو
 شدن مردگان در آینده اشاره دارند:

که در خاک زمین خفته»  (.12:2نبی  دانیال...«)1اند، بیدار خواهند شد بسیاری از افرادی 

کنیـد...بیدار شوید و تـرن !ای خفتگان در خاک ... مردگان تو زنده خواهند شد»  یشـعیا«)م 
 (.26:19 نبی

که شایستگی دوباره زنده شدن را  که عادالن و نیکوکارانی  ، کسـب نماینـداعتقاد بر این است 
گشــاز دیگــر بــه خــاک بــ ،انگــپــس از رســتاخیر مرد ی پــس از گزنــد ،رگــو بــه عبــارت دیت نخواهنــد 

 پایان خواهد بود. رستاخیز، بی
 س(د( تجدید بنای بِت َهمیقداش )معبد مقد

المقـدس( تـا  َهمیقداش در لفظ عبری، واق  در شهر اورشـلیم )بیـت معبد مقدس یا همان ب ت
بنای مجـدد شـهر مقـدس اورشـلیم و آبـاد شـدن دوبـاره به حال دوبار ساخته و ویران شده است. 

ــت کــه بــه اعتقـــاد  ،بــرای ســـومین بــار و بــه شـــکل ابــدی َهمیقــداش ب  از جملــه مــواردی هســـتند 
گونه تردیدی،یهودیت، بدون هی  ند شد:با ظهور ماشیح عملی خواه   
محبوب خداوند نزد وی با اطمینان ساکن خواهد شد، همیشـه وی را مـورد حفاظـت قـرار »

کت   (.33:12 تتنیه)سفر « هایش ساکن خواهد شد خواهد داد و مابین 

 کند. می بر طبق نظر مفسرین، هر قسمت از این آیه به ترتیب به معبد اول، دوم و سوم اشاره

 )یحزقـل« من، خداوند،( خانه مقدس خـویش را در میـان آنهـا تـا بـه ابـد قـرار خواهـد داد»)
 (.37:26 نبی

کردخ»  (. 147:2)مزامیر داوود « داوند اورشلیم را آباد خواهد 

کنـدگی بنـی نـابود  2،اسـرائیل به غیر از موارد اشاره شده، رخدادهای دیگری همچون پایان پرا
                                                        

کـه برخـی از افـراد، همچـون  گونـه توضـیح داده را این« همه»به جای « بسیاری»دانشمندان یهود استفاده از لفظ  .1 انـد 
که اهل ربا  و نزول هستند، شایستگی زنده شدن در هنگام رستاخیز را نخواهند داشت.  آنانی 

ــه ر.ک بــه ســفر تتنیــه ) .2 -37( ؛ یحزقــل نبــی )11:11-12(، همــان )43:5-6(؛ یشــعیا نبــی )30:3-4بــه عنــوان نمون
-8(؛ ییرمیـــا نبـــی )36:22-25(، همـــان )39:27-29(، همـــان )39:25(، همـــان )20:40-42(، همـــان )20:32
 (.147:2( و مزامیر داوود )9:14-15؛ عاموس نبی )(23:7
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گنـاهشدن غریزه بد و  از بـین رفـتن مـر  و  2،شـفای همگـی بیمـاران 1،بـه طبـ  آن پایـان بـدی و 
کشاورزی 3میر کـه در منـاب  یهـود از آن  4،و فراوانی برکت و محصوالت  از دیگر رخدادهایی اسـت 

 یاد شده است.
کـه هارامبـام صـریحا   در دیانت یهود، همـان در پایان ذکر ید نکته بسیار ضروری است. طـور 

کنـد، اشـتیاق بـرای ظهـور منجـی، بـه هـی  عنـوان بـه خـاطر  هـای خـود بیـان مـی کتابدر یکی از 
ور شــدن در لــذات مــادی و دنیــوی  هــا و یــا غوطــه جــویی در دنیــا، حکمرانــی بــر ســایر ملــت ســلطه
. بلکه دلیل این امیـد و انتظـار، انجـام صـحیح فـرامین الهـی، بـدون اذیـت و آزار دیگـران 5نیست

که ص گرد هم آینـد است. امید به روزی  گونه اذیت و آزار بداندیشان،  ادقان و صالحان بدون هر 
گیتی مستولی شود، جوهره اصلی انتظار ظهـور را در دیانـت  و حکمت، بصیرت و حقیقت بر تمام 

 یهود شکل داده است.

 گیری نتیجه

کمال مطلـق اسـت و روح آدمـی بـه عنـوان شـمه ای از وجـود الهـی در  در دیدگاه یهود، خداوند 
کمال است. دیانت یهـود ارزش پ کمال مطلق است، لذا وجود منجی، الزمه رسیدن انسان به  ی 

ئوال ای برای العاده فوق گ  که  به قائل است جایگاه  یکـی از  لـزوم انتظـار، اعتقاد به منجـی وطوری 
گفتـه  شود. گانه اعتقادی یهود قلمداد می واجبات مسلم دینی بوده و جزو اصول سیزده بر طبـق 

کلیه پیامبران بنی اسرائیل درباره ماشیح نبوت نمودهاز دانشمندان تلمودی یکی  اند.  ، 
گـر انسـانپیشاپیش زمان نهایی ظهور را  ،ذات اقدس پروردگار کـه ا گرفتـه اسـت  ها از  در نظر 

                                                        
( و یحزقـل 60:21(؛ یشـعیا نبـی )50:20(؛ ییرمیـا نبـی )3:19(؛ مالخی نبی )13:2به عنوان نمونه ر.ک به زخریا نبی ) .1

 (.37:23نبی )
 (.20:5( و برشیت ربا )35:5-6به عنوان نمونه ر.ک به یشعیا نبی ) .2
 (.52:8شعیا نبی )به عنوان نمونه ر.ک به ی .3
(؛ رســـاله شـــبات 36:29-30(؛ یحزقـــل نبـــی )9:13(؛ عـــاموس نبـــی )51:3بـــه عنـــوان نمونـــه ر.ک بـــه یشـــعیا نبـــی ) .4

کتوُوت )بر  30)بر   ب(.111ب( و رساله 
گرفتـه  عنوان نباید به عنوان آموزه های محکوم صهیونیستی به هی  شود اندیشه یادآور می .5 های دیانت یهود در نظـر 

که اصوال  صهیونیسـت یـد حـزب سیاسـی اسـت و نـه حـزب مـذهبی. اعمـال و اندیشـهشود کرد  هـای  . نباید فراموش 
کـه  این حزب در بسیاری از موارد، با آموزه کتاب مقدس و دیانت یهود در تقابـل و تضـاد آشـکار اسـت بـه طـوری  های 

گواه تاریخ، اولین مخالفین رسمی و جدی صهیونیست کلیمیـان بـا  یهودیان بودهها، از میان خود  به  اند. امـروزه نیـز 
کامال  مخال  بوده و اعمال آنها را همواره محکوم نمـوده و مـورد نکـوهش قـرار مـی عملکرد صهیونیست دهنـد. بـه  ها 

کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی هـا  ما حساب جامعه یهود را از حساب صـهیونیزم و صهیونیسـت: »فرموده معمار 
 «.نیستند )صهیونیست ها( جزء اهل مذهب اصال   ها آن دانیم و جدا می
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شـووا هـای یهـود،  در آمـوزه تـر محقـق شـود. توانـد سـری  منجی میخود لیاقت نشان دهند ظهور  ت 
نگهـداری تقـدس  طـور و همـین احسان و نیکوکاری، و همدلی بین اعضای جامعه اتحاد ،)توبه(

گئوالاز جمله  روز شبات )شنبه(  اند. شمرده شده شرای  تسری  بخش در وقوا 
گئـوال عمومـا  وقـای  تلـخ و مشـقت باشـد، هـر چنـد  بـاری مـی در مناب  یهود رخدادهای پیش از 

گاها  در آن م باریکه گئـوال  الحظه میهایی از دلگرمی نیز  شود. اما هر چه قدر رخدادهای پـیش از 
کلی موجب نگرانی می به انگیز  های هیجان سراسر شامل نبوت آن،پس از شود، رخدادهای  طور 

گیـر شـدن ایمـان بـه خداونـد و  بخش است. و آرامش برقـراری صـلحی پایـدار و جهـان شـمول، فرا
گنـاه، شـفای  شناخت او، زنده شـدن مردگـان، نـابود شـدن غریـزه بـد و بـه طبـ  آن پایـان بـدی و 

کتــاب مقــدس  همگـی بیمــاران و از بـین رفــتن مــر  و میـر، تنهــا بخشـی از نبــوت هــای موجـود در 
گئوال را تشکیل می  .1دهد  درباره رخدادهای پس از 

 هودیمان یزده اصول ایس الف:پیوست 
کــه  شـم مـیهــای دینـی یهـود، مـوارد خاصـی بــه چ در میـان مجموعـه دسـتورها و فرمـان خـورد 

کل ساختار  نقش اساسی گرفتن آنها موجب تزلزل  تری در ایمان و اعتقاد مذهبی داشته و نادیده 
هــای  شــود. بسـیاری از علمــای یهــود در بررســی دقیـق تــورات، تلمــود و فرمــان ایمـان یهــودی مــی

که پایه دینی سعی بر آن داشته کننـد. را یافتـه و دسـته« ایمـان»هـای اساسـی  اند  هارامبـام  بنـدی 
زار و همکــاران، بنــدی و تفکیــد نمــوده اســت )حمــامی اللــه ایــن اصــول را در ســیزده بنــد، دســته

 (.1،  1، ج1395
 سیزده اصل ایمان یهود عبارتند از:

 ، موجود )حاضر( و ناظر است.کخداوند  متبار. 1
 .ستا تایک و واحد او. 2
 هم به جسم ندارد. یاو جسم ندارد و شباهت. 3
 در جهان است.   یمیقدم بر هر موجود قداو ُم . 4
 ست.یز نیر از او جایبه غ یعبادت موجود. 5
گاه است. ار انسانکت و افیاو از ن. 6  ها آ

                                                        
کـه «زار جنـاب حاخـام دکتـر یـونس حمـامی اللـه»دانـد از  نگارنده وظیفه خـود مـی .1 کلیمیـان ایـران  ، رهبـر دینـی محتـرم 

گران علی فتخـر مند و م بهای خود بهره رغم مشغله فراوان، با بازبینی این نوشتار، نگارنده را از پیشنهادات و نظرات 
کمال تشکر و سپاس  گزاری را داشته باشد. ساختند، 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 قت دارد.ینبوت حق. 7
 ل برتر است.یاسرائ   یبن یایگر انبیبه لحاظ نبوت از د )ک( یحضرت موس. 8
 ت.شده اس یجانب خداوند( وح تورات مقدس از آسمان )از. 9
 افت.یافته و نخواهد یر نییتغ ی  زمانیتورات در ه. 10
 اران را خواهد پرداخت.کویکرد و پاداش و اجر نکران را مجازات خواهد یخداوند، شر. 11
 جهان( خواهد آمد. یح  پادشاه )منجیماش. 12
 نده زنده خواهند شد.یردگان در آُم . 13

 (َتَنخ) هودیتب مقدس کمجموعه  :بپیوست 

 ییهـا تـابکشـود، دربردارنـده  یده مـیـنام« َتـَنخ» ه بـه اختصـارکـهـود یتب مقدس ک مجموعه
ـــه  یامبران الهـــیـــگـــر پیو د )ک( یق حضـــرت موســـیـــه از طرکـــاســـت  ـــانب  ده یرســـ دســـت یهودی

ه شـالوده و اسـاس معتقـدات کـ یملت دارند، به حـداین ق در روح و روان یبس عم ییها شهیو ر
 ات یــــو ح یزنــــدگ ،و بـــدون آنهــــا دادهل کیت را تشــــیــــودهیمـــان یو ا ی، رســــوم اجتمــــاعیاخالقـــ

گــزیبنــد نحــوه جملــه یهــا و حتــ تــابکن یــا همــه مطالــب  . نــدارد یمفهــوم ینــید هــا،  نش واژهی، 
زار و دیگــر همکــاران، )حمــامی اللـه ا الهــام فرمـوده اســتیـره را خداونـد متعــال بــه انبیــحـرو  و غ

 (.9،  1: ج1395

: تـــورا ر اســتیــز یهـــا بخــش یو دارا یجلــد 24 یا هــود، مجموعـــهی مقــدستـــب کا یــَتــَنخ 
و )تورات(،  (.توباتکم) میتوبک   و( ایانب) میئین 
 )تورات( الف( تـورا

ــ 5ل از کن قســمت تــنخ و متشـــیتـــر ا قـــانون و مهــمیــعت یشــر یتـــورات بــه معنـــا  فر )جلـــد( س 
ــمُوت ) .2 ،ش(یدایــپت )یشــر  ب   .1: اســت   ،اعــداد() باردیــمبَ  .4 ،ان(یــو)ال قــراییَو  .3 ،خــروج(ش 

وار .5 ان یـپا )ک( یحضـرت موسـ رحلـتشـود و بـا  ینش جهـان آغـاز میورات با آفـرت ه(.یتن)تَ  مید 
 نشـأتورات تـ از ،ستا آنها یموظ  به اجرا یهودی یده ک ییابد. همه دستورها و فرمانهای  یم

اشـا )بخـش( پار 54ه( و یـوق )آپاسـ 5845 یه داراکـورات ت. (فرمان 613در مجموا: ) اند  گرفته
 .ابان آموزش دادیسال اقامت در ب 40 یل طیاسرائ  یبه بن )ک( یرا حضرت موس است

 ا(یانب)م یئینِو ب(
ل از نبـــوت کا و متشـــیــانب یم بـــه معنـــایئیجلـــد اســـت. نــو 8ن قســـمت از تـــنخ و شــامل یدومــ
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 المقدس، تیمعبد دوم ب یل آبادیتا اوا)ک(  یه پس از درگذشت حضرت موسکاست  یامبرانیپ
 اند.   و ارشاد مردم براساس دستورات تورات پرداخته تیبه هزار سال، به هدا یدنزد یدر مدت

شـود   ین مقدس شروا میل به سرزمیاسرائ  یهوشوا و ورود بنیبا نبوت (: وش ی) اَو شوهُو ی   .1
 .ندک  یان میهود را پس از آن بیخچه ملت یو تار

وُورا چون یورانزمان دا یاز رخدادها :)داوران( میفطشُو  .2 گد  ه پـس کن مشُو یو ش ندعُو ی، 
گرفتند، سخن ممردم ر یا رهبروهوشویاز   د.یگو  یا به عهده 

موئل .3  یم را در بردارد. آغاز آن با رهبـریتاب، دوران پس از شوفطکن ی: ا)سموئیل نبی( ش 
ه»ساله  40 گادولک یل ع  فـه را بـر ین وظیـا نبـی شـموئل یه پـس از وکـل است یاسرائ یبر بن« هن 

گــزکن یـن در ای. همچنـردیـگ یعهـده مـ ل و یاســرائ ین پادشـاه بنـینش شـائول بـه نـام اولـیتـاب از 
 رود. یسلطنت حضرت داوود سخن م

الخ .4 از سـلطنت  یعنیل پس از داوود یاسرائ یم )پادشاهان(: با شرح دوران پادشاهان بنیم 
بو اول به دست معبد مقدس یو تا خراب شدهمان آغاز یحضرت سل َصر )پادشاه باب  َخ ن  ل( ادامه ْد ن 

ه پـدرش داوود کـاول را  معبـد مقـدسه کـعاقل، دادگسـتر و عـادل اسـت  یمان پادشاهیسل دارد.
 ند.ک یرده بود، بنا مک یطراح
شعیاء نبی(ا یَشعی   .5 خ یحت، توبیح به نصیفص یه با زبانکل است یاسرائ یامبران بنی: از پ)ا 

 ردازد. پ یل میاسرائ یو ارشاد بن
رمیا نبی( ایم  یری .6  یست. او بـه ارشـاد بنـیز یاول م معبد مقدس ی: همزمان با دوران خراب)ا 
 یخوانـد. و یاشتباه خـود و برگشـت بـه خداونـد فـرا مـ یها ل پرداخته، آنها را به توبه از راهیاسرائ
 ه سرود.یرده و در مورد آن مرثک ینیش بیاول را پ معبد مقدس یخراب
ْزق  ی   .7  یـدبـه اسـارت بابـل درآورد. او در آنجـا از  بخـت النصـررا  ین نبـیـا: (نبی الیل )حزقح 

رد و از کـ یخ مردم به سبب اعمـال ناپسندشـان همـت مـیغ و ارشاد در راه خداوند و توبیسو، به تبل
ه و یـسـت و اسـارت، روحکه بـر اثـر شک یه و قوت قلب دادن به افرادید روحیگر، به تجدید یسو
 پرداخت. یا از دست داده بودند، مد خود ریام

گانـــه(ک) .8  ه بـــه علـــت کـــل اســـت یاســـرائ  یامبران بنیـــتـــن از پ 12نبـــوت  یدارا: تـــب دوازده 
گــردآور یــدآنهــا در  یحجمــ مکــ ــهُو  پیــامبرانی همچــون یهــا شــده و شــامل نبــوت یجلــد    ، یَ ش 
ــُو ی ــبَ خــا، نــاحوم، َح یونس(، میــ)نــا ُو یا، یــدَو ل، عــاموس، عُو ئ    (ایــرکزا )یــرَخ ، ز  یَگــا، َح ینَف قــوق، ص 

 است. یخو مآل
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ه آرامگاه کل است یاسرائ  یامبران بنیسته و از پیز  یسال قبل م 2500در حدود  یحبقوق نب. 9
 لیاسـرائ  یبن امبریـپ نینبـی، آخـر یمآلخـ دارد. یان از تواب  همدان جـاکسریران و شهر تویاو در ا
 او. اسـت سـتهیز  یم المقـدس  تیـب دوم معبـد یآبـاد لیاوا در شیپ سال 2400 حدود در هک است
تـــورات  آمـوزش و داشـتن ادیـ بـه و یالهـ یهـا فرمـان حیصـح دادن انجـام بـه خـود یهـا نبـوت در
 د دارد.کیتأ

 توبات(کم )میتوبکج( 
گفته میبه سوم  تاب است:ک 11ه شامل کشود   ین بخش تنخ 

حضـرت  یهـا شتر آنهـا از نبـوتیفصل و ب 150دارای  ر حضرت داوود:یتاب مزامکا یم یلیهت   .1
ـــاز مزام یان فصـــولیـــهودی یداوود اســـت. در نمازهـــا گنجانـــده شـــده ی ان یـــدر ماســـت. ر داوود 

 گــر مــورد مطالعـه و عالقــه مــردم اســت.یتـب دکشــتر از یم بیلــیهتــنخ پـس از تـــورات، ت   یهــا تـابک
کـه هـر نیـاز و خواسـتهمزامی ای را   ر حضرت داوود از چنان تنوا بیـانی و موضـوعی برخـوردار اسـت 

کیان، سازد ) برآورده می  (.ش1388حکا
ــــت ( مانیســـل امثــــاله )شـــل  یتــــاب مکســـه . 4و  3، 2 ل  م )ســــرود یریرهشــــی)جامعـــه( و ش قُوه 

ات کــر بــه نشــتیتــاب اول، بکدر دو  یه وکــمان هســتند یحضــرت ســل یهــا ســرودها(: از نبــوت
ل و یاسرائ   ین بنیب یعرفان یم(، بحثیریرهشیتاب سوم )شکپردازد و در   یو عبرت آموز م یاخالق

 شود.  یان میخداوند ب
ـــتـــاب اک .5 ـــدگی ـــایـــا یوب: از زن ـــت  یهـــا هـــا و بحـــث شیوب، آزم ـــاره عل او و دوســـتانش درب
 د.یگو  یشود، سخن م  یاتش متحمل میه انسان در طول حک ییها عذاب
گراک .6 ر ین مسـیـاو را در ا یداریـپرست )روت( به راه خداونـد و پا  زن بت یدش یتاب روت: 
نـد و سـرانجام از روت، خانـدان ک  یالت را تحمـل مـکراسخ مش یمانین زن با ایدهد. ا  یح میتوض

 د.یآ  ید میداوود پد
ـــا   .7 ـــ ینـــیب  شی(: پنبـــی ایـــرما   یخـــا )مراث ـــ ینبـــ یایـــرمیی یو مراث معبـــد اول  یدر مـــورد خراب

 .المقدس است تیب
ارشـا )حـدود یخشا یران و زمان پادشـاهیان در ایهودی یلت استر: از زندگیا مگیتاب استر ک .8
ه یـــعل -پرســت مشــرک و بـــت ر وقـــت  یوز  نخســت -ش( همـــراه بــا توطئـــه هامــان یســال پــ 2400

 دارد. یران و در شهر همدان جایدر ا ید. آرامگاه استر و مردخایگو  یان سخن میهودی
ــیتــاب دانک .9 او بــه هنگــام اســارت  یهــا ال، نبــوتیــدان یهــا  ینیب  شی(: از پیال نبــیــل )دانی 

http://www.iranjewish.com/binesh/Tehilim.htm
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ل شـده اسـت. کیران( تشیوش )پادشاه ایل به دست دارومت باب  کست حکل و شان در باب  یهودی
 ران قرار دارد.یدر شهر شوش استان خوزستان ا یال نبیآرامگاه دان

ان بـه یـهودیامبر در ارشـاد مـردم و بازگشـت یـن دو پیـر اعمـال اکـه ذا: بـیـمح  ن   -زراتاب ع  ک .10
وش دوم یـورش و دارکـالمقدس به مدد  تین مقدس و ساخت معبد دوم بیورش به سرزمک یاری
 پردازد.  یران بودند، میه هر دو از پادشاهان اک

ــتــاب دک .11 ــه َه ور  ی ــوار میامی ــخ ای)ت ــا اوا ل را از حضــرتیاســرائ  ینامه بن  ام(: شــجرهی ــآدم ت ل ی
 ز شـرح داده اسـتیـ  زمـان پادشـاهان را نیاز وقـا یالمقدس دربردارد و برخـ تیمعبد دوم ب یآباد
 .(1395کلیمیان تهران، انجمن )
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 منابع
کتاب مقدس از جمله َرشی و میدراشکتاب مقدس ) _  .(تفاسیر موجود بر 

 .تلمود _

ابــی، بــاقر؛ قــم: مرکــز مطالعــات و ، متــرجم: طــالبی دارسیییری در تلمییود(؛ 1383اشــتاین، ســالتز ) _
 تحقیقات ادیان و مذاهب.

کیـان، سـلیمان ) _ کلیمیــان (عبییری-مزامیییر حضیرت داوود )فارسی ش(؛ 1388حکا ؛ تهـران: انجمـن 
 تهران.

ــه _ ؛ نیییایآ روزانییه یهییود: سیییدور یشییاریا )کتییاب نمییاز یهودیییان((؛ ش1382زار، یــونس )حمــامی الل
کلیمیان تهران.  تهران: انجمن 

کیان، سـلیمانحمامی الله _ (؛ ش1395شـناس، رامـین )و سـتاره زار، یونس، آبایی، آرش، حکا
کلیمیان تهران.چاپ ششم؛ ؛ (3( و )1فرهنگ و بینآ یهود )  تهران: انجمن 

کلیمیان تهران؛ تهران: فارس -رهنگ عبریفش(، 1360حییم، سلیمان ) _  .انجمن 

: محبتی مقدم، امیـد؛ قـم، دانشـگاه ادیـان و ترجمه، علا اله شرودر، جرالد )در دست چاپ(؛  _
 مذاهب.

گالیوال در ورتیو قیوانین و اعتقیادات یهیود، م(، 1992شُوح  ، عیمانوئل ) _ : ترجمـهموعیوع ماشییح و دوره 
 .NMMیعقوب یروشلمی؛ میالن، ایتالیا: 

 کتاب مقدس )َتَنخ(. _

گرگـانی، امیـر فریـدون، تلمود ای از گنجینه ، (ش1382) ، آبراهام نه  ُک  _ ، ترجمـه از مـتن انگلیسـی: 
 .ر اطی اس تهران: ترجمه و تطبیق با متون عبری: نتنالی، یهوشوا؛

، همـــایش ملـــی علمـــی _ معنیییای زنیییدگ  از منظیییر دیانیییت یهیییودش(، 1395، امیـــد )محبتـــی مقـــدم _
، بوشـهر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد عناداری زندگی در ساحت علم و دیـن، بوشـهر،پژوهشی م

 های استان بوشهر. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 کلیمیـــــــــــان تهـــــــــــران: انجمـــــــــــن، تارنمـــــــــــای ماشییییییییییییح (،1378مـــــــــــرداد )آبـــــــــــایی، آرش  _
http://www.iranjewish.com/essay/Essay_4_Mashiah_Part1.htm 

، مصاحبه بـا دکتـر یـونس ماشیح، منج  موعود یهود(، 1386پایگاه اطالا رسانی حوزه )آبان ماه  _
 http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/5646/55127 زار: حمامی الله

 تــــرین الزمــــه ظهــــور  هــــا مهــــم تعــــالی انســــان ،(1386خبرگــــزاری آینــــده روشــــن )خــــرداد مــــاه  _

http://www.lib.ir/book/58322008/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.lib.ir/book/58322008/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
http://www.iranjewish.com/essay/Essay_4_Mashiah_Part1.htm
http://www.iranjewish.com/essay/Essay_4_Mashiah_Part1.htm
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/5646/55127/ماشیح-منجی-موعودِ-یهود(مصاحبه-با-دکتر-یونس-حمامی-لاله-زار)


هود
ن ی

ه آیی
دگا

ز دی
ور ا

 ظه
صر

 و ع
ها 

ی ج
نج

م
     

                

 

 

113 
 
 

لــــه) منجــــی اســــت  نشســــت تخصصــــی موعــــودگرایی در  زار ســــخنان دکتــــر یــــونس حمــــامی ال
 :(دیهــــــــــــــــو آیـــــــــــــــین گرایــــــــــــــــی در بــــــــــــــــا موضـــــــــــــــوا منجیدر ادیـــــــــــــــان ابراهیمـــــــــــــــی 

http://www.bfnews.ir/prtfcjdy.w6dj1agiiw.html 

کمــال(1386خبرگــزاری مهــر )خــرداد مــاه  _ ســخنان دکتــر جویی انســان اســت ) ، منجــی نشــانه 
ـــه ـــونس حمـــامی الل ـــا موضـــوا در نشســـت موعـــودگرایی  زار ی ـــان ابراهیمـــی ب موعـــود در در ادی

 http://www.mehrnews.com/news/496314(: یهودیت
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