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 چكيده 

 ایی حضرت موسی)ع(، از جمله ادیان قدیمی و پر سابقه است ودین یهود به پیشو

هقا، در گوییوقایع مهمی در تاریخ این قوم در گذشته اتفاق افتاده و یا طبق  پی 

آینده اتفاق خواهد افتاد. یکی از مسائل مهم در بررسقی دیقن یهقود و ملقت آن، 

ها درباره عاقبت این قوم است. در مقاله حاضر، به دنبال آنییم گوییتوجه به پی 

های خودشان است و نیز های که در کتابیگویتا سرانجام قوم یهود را طب  پی 

های ققرآن کقه در بسقیاری مقوارد،  قد و گوییها با پی گوییمقایسه این پی 

اند، به این مسئله در آینده پژوهی برسیم کقه سقرانجام هشتاد درجه متفاوت از هم

حقیقی این قوم چگونه خواهقد بقودآ آیقا ایقن سقرانجام، آن گونقه کقه خودشقان 

شود د به سوی سعادت خواهد بود و سرانجام، به قدرت بیشترشان منجر میپندارنمی

 هاست.گویی کرده، ذلت و تیره بختی در انتظار آنو یا آن گونه که قرآن پی 
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 ( مقدمه1

گردد، سابقه بلنقد نبقو ت در ققوم یم برمیا الت دین یهود از نظر نسل که به حضرت ابراه

در جهت برتقری  -بر اساس کتب مقدسشان -ها اسرائیل، نویدهای متعدد خداوند به آنبنی

ها را تقویقت کقرده ها بر سایر ملتجویی آندادنشان بر اقوام دیگر، به شد ت روحیه برتری

ورزیدند. روحیات ناد میاست. سرسختی این قوم به حدی بود که نسبت به پیامبران خود ع

هقایی را در هقا، ویژگیاجتماعی و دینی این قوم، با توجه به تاریخ کهن توحید در بقین آن

ها، روحیه عنقاد و ها بوده است. همین ویژگیاین قوم بروز داده که شاید فقط مختص به آن

پرفرازتقرین  هقا، ازها تقویت کرده تا تقاریخ آنسرپیچی و برتری جویی موحدانه را در آن

 تاریخ اقوام تلقی شود.

هقای مدتی بسیار طوالنی است که یهود در دنیا در قالب  هیونیسم، با پشقتوانه آموزه

کوبد و در  دد سیطره بر کقل جهقان اسقت. امقروزه، دینی انحرافی بر طبل نژادپرستی می

غقات فرهنگقی و نژادپرستی یهود، امنیت جهان به ویژه مسلمانان را به خطر انداختقه و تبلی

های مختلف دنیا را بازیچه خود قرار داده اسقت و گقاه چشقم و ها، افکار انسانسیاسی آن

 ها را هدف تیر شوم خود قرار داده است، عقل مردم جوامع اسالمی را نیز بسته وآن

بر این اساس، با استعانت از خداوند که در برخی از آیات ققرآن، یهقود را بقه عنقوان 

، در 1(82مردم در کینه و دشمنى نسبت به مؤمنان، معرفی کرده است )مائده/ترین سرسخت

هقا بقه های خودشان که امروزه بقر اسقاس آن دد شدیم سرانجام این قوم را از نظر کتاب

های هالیوودی شاهد نمای  ایقن نقوع تبلیغقات هسقتیم و نیقز پردازند و در فیلمتبلیغ می

ن که در بسقیاری مقوارد،  قد و هشقتاد درجقه از هقم ها با مطالب قرآمقایسه مطالب آن

                                                 
 َو الَِّذيَن َأشرَُكوْا َو لََتِجَدنَّ َأقْ َرََبُم مََّودًَّة لِ لَِّذيَن َءاَمُنوْا الَِّذيَن قَاُلوْا ِإَّنَّ َنَصاَرىلََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ل ِلَِّذيَن َءاَمُنوْا اْلَيُهوَد » -1

ُْم ََل َيْسَتْكرِبون  «َذاِلَك ِبَِنَّ ِمْنُهْم ِقسِ يِسنَي َو رُْهَباًَّن َو َأَّنَّ
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دهند، به ایقن مسقئله ها روی  مانور میمتفاوتند و در واقع، مسئله آن چیزی نیست که آن

در آینده پژوهی برسیم که سرانجام حقیقی این قوم چیستآ آیا این سرانجام، آن گونقه کقه 

کند و یا آن گونه که را بیشتر میها ختم شده و قدرتشان پندارند به سعادت آنخودشان می

هاست. از این رو، نوشتار حاضقر در قرآن پی  گویی کرده، ذلت و تیره بختی در انتظار آن

 پی بررسی فرجام یهود از نظر قرآن و کتاب مقدس است. 

 . پيشينه2

ای که انجام گرفت، در خصوص موضوع مورد بحقث کقه تحقیققی بقین با بررسی و مطالعه

ای  قورت نگرفتقه نامقهت، کار تحقیقی مستقلی از قبیل کتاب یا مقاله یا پایانای اسرشته

هقا، اند کقه از جملقه آناست. البته مقاالتی درباره آینده یهود از منظر قرآن به چاپ رسیده

، شقماره 1381باشد که توسط عبدالرحیم رضاپور که به سال می« یهود از نگاه قرآن»مقاله 

 ندیشه به چاپ رسیده است.، در مجله رواق ا13

 شناسي. مفهوم3

پقردازیم مقی« آخرالزمان»و نیز عبارت ترکیبی « یهود»شناسی واژه در این بخ  به مفهوم

 که از کلیدواژگان مهم در موضوع مورد بحث بوده و نق  مهمی در پژوه  آن دارند.

 یهود -3-1

تار موسی)ع( خطاب به خداوند را به معنای توبه است. گف« هود»بنا بر قولی، یهود از ریشه 

؛ ما به سوی تو توبه کردیم، شقاهدی بر قحت ایقن ققول «ِإَّنَّ ُه ْدََّن ِإلَْي كَ »که عرضه داشت: 

 (3/439: 1405اند. )ابن منظور، آورده

به معنقای حرکقت کقردن اسقت. از آن جقا کقه « تهود»بنا بر قول دوم، یهود از ریشه 

انقد. دهند، به یهقود نقام بقردار شقدهنشان را حرکت مییهودیان به هنگام قرائت تورات، بد

 (1/8: 1392)طنطاوی، 
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 الزمانآخر -3-2

اسرائیل توسط او، گره خورده است. در سنت یهودی آخرالزمان با آمدن ماشیح و نجات بنی

هقای گوییپی را، ظرف زمانی تحق   آخرالزماننیز روایات اسالمی ( 1/91: 1386)سلیمانی، 

ها ظهور حضرت مهدی)ع( است. برخی دیگر از ایقن دانند که در رأس همه آنمتعددی می

خقرو  (، الجُثَّقهچهارپقایی عظیم)ظهور دجال، ظهور دابَّةُ االَرض ها عبارتند از: گوییپی 

؛ 190-24/185: 1981در میقان مقردم )بخقاری،  )ع(یأجو  و مقأجو  و نقزول عیسقى

 (.52/181: 1403 مجلسی،

آزادی، حکومت جهانی واحقد، ، عدالت ،پیروزی نهاییعالئمی همچون آخرالزمان، با 

عمران تمام زمین، بلوغ بشریت به خردمندی کامل و آزادی از جبرهای طبیعی و اجتماعی، 

ها در امر ثروت، منتفی شدن کامل مفاسد اخالقی، منتفی برقراری مساوات کامل میان انسان

 (.60تا:بی)مطهری، اه است. ، همرشدن جنگ و سازگاری انسان و طبیعت

 نققل را روایقاتی آیاتی از قرآن که درباره سرانجام قوم یهود است، ذیل در مفسران شیعه

سقرانجام یهقود،  که پیوند دارد. طب  این آیات، آنان معتقدند آخرالزمان با تحوالت که اندکرده

 (8/129؛ همان: 284-7/283 تا:طوسی، بی) موعود)ع( پیوند دارد. ظهور مهدی با عصر

 یهدر قرآن آیاتی اسقت کقه بقه آینقدنیز معتقدند متأخر برخی از مفسران اهل سن ت 

زنقدگی  یهحکومت توحیقد و عقدل در آینقد یهدربار. این آیات، جوامع انسانی نظر دارد

)اعقراف،  استخالف انسان در زمقین در این نوع آیات که از د.نکنبیان میرا  مطالبی ،انسان

-171سخن گفته شده ) قافات/ رغم جوالن دائمی باطلپیروزی ح  بر باطل بهو ( 128

؛ 9/80 تا:، بیرشیدرضا) .دشوپیشگویی می آخرالزماندر بشریت ی هسرنوشت آیند (172

  ( 3002-5/3001: 1982، سیدقطب

جوامقع بشقری  یهآینقد یهبقه تعبیراتقی دربقارقدیمی فلسفی نیز ای از متون در پاره

در رسایل اخوان الصفا چنین آمده است: ظهور دولت در میان بعضی از مقردم . یمخوربرمی



 41  رسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدسبر

ها و افزای  قدرت برخی از پادشقاهان و خقرو  بعضقی از شورشقگران و تجدیقد و امت

گونقه، در جهقت  قالأ شقأن جهقان و ملك و حوادث دیگری از این یهوالیات در حوز

ها و ها و فتنقهچند عوامل تباهی مانند جنگهر بنابراین، رساندن آن به ترقی و کمال است.

گردنقد و رشقد و رونق  برخی شهرها ویران می، هنتیج آیند و درها، در میان میغارتگری

الصقفا، اخقوانرود، سرانجامِ همة آنها به سوی  الأ و بهبود است )بعضی اقوام از میان می

1405: 3/264.) 

 دیهو قوم عاقبت باره در مقدس کتاب . نظر4

دانشوران غربی، اعم از یهودی و مسیحی، بحث درباره حوادثی کقه در پایقان تقاریخ ایقن 

شناسقی یقا آخرت»جهان رخ خواهد داد و نیز بحث پیرامون جهان آینده را تحقت عنقوان 

آورند. این بخ ، دو بحث ا لی آخرالزمقان و جهقان دیگقر را می «های فرجامینپیشامد

لزمان مقدمه و پی  درآمد زنقدگی انسقان در جهقان دیگقر شود و در واقع آخراشامل می

 (1/91: 1386است. )سلیمانی، 

 حیآخرالزمان و ظهور ماش -4-1

عهد قدیم سخن از شخصیتی رفته که قرار اسقت در آینقده بیایقد. در  در فقرات متعددی از

 تورات آمدن شخصی به نام شیلو پی  گویی شده است. در این باره آمده است: 

کنند، ها او را اطاعت میسلطنت از یهودا دور نخواهد شد تا شیلو که همه قوم عصای»

بیاید. االغ خود را به بهترین درخت انگور خواهد بست و جامه خود را در شراب خواهقد 

)پیقدای : «. های  سفیدتر از شیر خواهقد بقودتر از شراب و دندانشست. چشمان او تیره

49/10-12) 

از سلطنت منطقه یهودا و اطاعت اقوام دیگر از پادشاه یهودیقان بقا در این فقره، سخن 

 است.نام شیلو، است که به  ورت پی  گویی بیان شده
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گویی شده اسقت. در سخنان هوشع نبی نیز، آمدن شخصیت دیگری به نام ماشیح پی 

 کرد.ماشیح پادشاهی است به مانند داود که بر دو سرزمین یهودا و اسرائیل حکومت خواهد 

( بنابراین، احتمال دارد که شیلو همان ماشیح باشقد؛ زیقرا چیقزی کقه 5: 3و11: 1)هوشع،

بیشتر از هرچیز در شخصیت ماشیح عهد قدیم برجسقتگی دارد، جنبقه پادشقاهی اوسقت؛ 

 چنان که درباره شیلو نیز چنین بود. 

ید و اسقارت و اما آیا این تصور از ماشیح یا مسیحای منتظر عهد قدیم، ارتباطی با تبع

انقد. های قوم اسرائیل داشته اسقتآ بسقیاری بقه ایقن پرسق  پاسقخ مثبقت دادهآوارگی

بنابراین، یهود در دوران اسارت، با این امید کقه بقه پادشقاهی و  (1/92: 1386 ،یمانی)سل

کرد. ولی این فرضیه با توجه به این که فققرات دیگقری از رهایی خواهد رسید، زندگی می

زمان تحق  آمدن ماشیح را آخرالزمان دانسته، مخالفت دارد. به طقور مثقال، در عهد قدیم، 

اسرائیل، تبعیت همه اقوام و ملقل کتاب دیگری از عهد عتی  از سلطنت شکوهمند او بر بنی

 (3-4/1از او، پایان جنگ و جاودانگی حکومت او سخن گفته شده است. )میکاه: 

یقز، بارهقا بقر آمقدن ماشقیح در آخرالزمقان و دانشمندان یهود، در کتاب تلمودشان ن

اند. ظاهر سخنان آنان در تو قیف تحوالتی که درآن زمان به وجود خواهد آمد، تاکید کرده

ای است که با جهان آینده و مسئله آخرالزمان انطبقاق دارد. در اوضاع زمان ماشیح به گونه

و حیوانات بقه گونقه دیگقری  این کتاب گفته شده که در آن زمان، مرگ، درد و ناله نیست

خواهند بود و  لح پایدار برجهان طبیعقت و جامعقه انسقانی حکقم فرمقا خواهقد شقد و 

 ( 359-358: 1350،کهنحکومت ماشیح ابدی خواهد بود. )

برخی از دانشمندان، تحوالت جهان در دوران ماشیح را یقك مرحلقه انتققالی از ایقن 

ل مدت این مرحله انتقالی، با اختالف اقوالی که در جهان به جهان آینده دانسته و درباره طو

سال و حتقی بقه انقدازه عمقر  7000سال،  2000سال،  400سال،  40این باره گفته شده، 

 (362-361جهان معرفی شده است. )همان: 
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اعتقاد یهودیان درباره ماشیح، آن است که به رغم وعده آمدن او، این وعده تا به امروز 

است و وی درآینده خواهدآمد. البتقه، دو دیقدگاه دربقاره زمقان آمقدن  تحق  عینی نیافته

ماشیح وجود دارد: یکی قبل از برپایی جهان دیگر و دنیای آینده و دیگری در جهان آینده. 

تر است؛ زیرا اوالً ظاهر برخی از فقرات عهد از میان این دو دیدگاه، قرائن دیدگاه اول قوی

دهد؛ ثانیاً برخی از دانشمندان یهود مین دنیا قوم را نجات میقدیم این است که ماشیح در ه

را  «حزقیقا»اند که ماشیح پیشتر آمده و برای نمونه یکی از پادشاهان یهود به نام قائل بوده

اند؛ ثالثاً عده زیادی تاکنون ادعای ماشیح بودن کرده و جمعیت زیقادی همان ماشیح دانسته

(؛ رابعاً بسیاری از دانشمندان یهود زمانی 3/224: 1347تی، اند. )همرا گرد خود جمع کرده

 500اند. برای مثال بسیاری از آنان به حقوالی سقالخا ی را برای آمدن مسیح تعیین کرده

 (. 356: 1350اند )کهن،میالدی اشاره کرده

با توجه به خصو یاتی که از ماشیح و یا شخصی شبیه به او با نامی متفاوت، از کتقب 

توان گفت که مقصود از ماشیح همان حضرت مهدی)عج( است عتی  و غیر آن ذکر شد، میعهد 

اسرائیل معرفی شده است. شواهدی از عهقد که به نادرستی و در اثر تحریف، به عنوان پادشاه بنی

 و( ص) اسقالم بزرگقوار پیامبر مورد کند. فرازی از مزامیر، درعتی  این مسئله را تأیید می

 :فرمایدمی از زبان حضرت داود)ع( چنین ،(ع) مهدی حضرت سترشدادگ فرزند

 فرما عطا «زادهملك» به را خود عدالت و ،«مَلِك» به را خود احکام و شرع! خدا ای

 و سالمت هاکوه قوم نماید. به حکم انصاف به را تو فقرای و عدالت به را تو قوم که این تا

 ظالم و دهد، نجات را مسکینان پسران و نماید، کمح را قوم برساند. فقیران عدالت کویرها

 مثل شده بریده گیاه بترسند. بر تو از دور به دور آفتاب و ماه ماندن باقی تا .بشکند را

  د یقان روزهای  در و بارید خواهد ق گرداندمی سیراب را زمین که ق امطار مانند و باران

 از و دریا به تا دریا از بود. خواهد ماه اندنم برای تا سالمتی زیادتی و نمود خواهد شکوفه

 و شد خواهند خم حضورش در نشینیان نمود.  حرا خواهد سلطنت زمین اقصی به تا نهر
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 و آورد خواهند هاهدیه ها،جزیره و طرشی  ملوک بوسید. خواهند را خاک دشمنان 

 کرن  او با کملو تمامی بلکه نمود. خواهند تقریب هاپیشک  سبا و شبا پادشاهان

 و کندمی فریاد که وقتی را فقیر کرد. زیرا خواهند بندگی را او اُمم تمامی و نمود خواهند

 فرمود خواهد ترحم محتا  و ذلیل به و داد خواهد خال ی ندارد، کننده نصرت که مسکین

 داد، خواهد نجات ستم و ظلم از را ایشان جان داد. خواهد نجات را مسکینان هایجان و

 خواهد بخشیده او به شبا از مانده زنده و بود خواهد قیمتی ایشان خون نظرش در هم و

 متحر ک اسنان مثل آن محصول که شودمی کاشته غل ه مشت هاکوه سر به زمین در شد.

 آفتاب مثل اسم  بماند، ابداً او اسم. نمود خواهند شکوفه زمین گیاه مثل شهرها اهل شده،

 گفت. خواهند خجسته را او قبایل تمامی و یافت، خواهند برکت مردمان او در بماند، باقی

 پسر داوود دعای شود. پر جالل  از زمین تمامی و باد، مبارک ابداً او ذوالجالل اسم بلکه

 (20-2، 72 )مزامیر شد. تمام یسی 

گویی آمده، تنها به دست حضرت مهقدی)ع( تحقق  خواهقد مضامینی که در این پی 

گویی، کسقی جقز وی نیسقت؛ زیقرا زاده در اول پی من این که مقصود از پادشاهیافت. ض

 منظور از پادشاه  احب شریعت کسی جز پیامبر)ص( نیست.

 آخرین داوری -4-2

، 1،  1386آخرالزمان مقدمه و پی  درآمد زندگی انسان در جهان دیگر است. )سلیمانی، 

اسفار پنج گانه تورات، بقه رسقتاخیز  ترین بخ  متون مقدس یهود؛ یعنی( در ا لی91ص

مردگان اشاره نشده و یا حداقل به روشنی بیان نشده است. از این رو، این مسقئله، بقین دو 

فرقه فریسیان و  دوقیان، مورد اختالف بوده است؛ به طوری که  دوقیان به این بهانه کقه 

 ( 362: 1350دند )کهن، کردر تورات کتبی ذکری از معاد نیامده، اعتقاد به آن را رد می

یهودیان معتقدند که درباره چگونگی جهان آینده، حتی پیامبرانشان در این بقاره کمتقر 

پرسند، او پاسقخ ای که وقتی بنی اسرائیل از موسی)ع( درباره آن میاند؛ به گونهسخن گفته
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آینقده  تقوانم بگقویم کقه شقما در جهقاندانم که چه بگویم، ولی این را میدهد که نمیمی

 (97: 1386خوشبخت خواهید شد. )سلیمانی، 

بینیم که قیامت و رستاخیز مردگان به آن  قورت در عقایقد یهودیقت بدین ترتیب می

جایی ندارد، اما بر عکقس، برخقی از فققرات عهقد ققدیم دربقاره آخرالزمقان و مجقازات 

بقه فرازهقایی از  ستمگران و پاداش دادن به ستمدیدگان در پایان این جهان است. در ادامه

 کنیم.دو کتاب مزامیر و اشعیا در این باره اشاره می

 فرازهایی از مزامیر داود)ع( -4-2-1

اسقت. ققبال بقه  آمقده منجی ظهور نوید گانه، 150 مزامیر فراز از فرازهای 35 از بی  در

 : کنیمیکی از این فرازها اشاره کردیم و االن به برخی دیگر از این فرازها اشاره می

 حال .شد خواهند زمین وارث خداوند، به متوکل ان شوند. ام امی منقطع شریران

بود.  خواهد ناپیدا نمایی جستجو را مکان  چند هر که شودمیشریر نیست.  که اندکست

  ادق خالف به خواهندشد. شریر متلذ ذ سالمتی کثرت از شده، زمین وارث متواضعان ام ا

 است متبس م او به فشارد. خداوندمی او بر را خوی  هاینداند و نمایدمی مذمومه افکار

 آن تا کردند چل ه را کمان و کشیدند را شمشیر آید. شریرانمی او روز که بیندمی چون که

 را شمشیر شد. شریران خواهد شکسته ایشانهای و کمان بیندازند را مسکین و مظلوم که

 ایشان هایکمان و بیندازند، را مسکین و ظلومم که آن تا کردند چل ه را کمان و کشیدند

 بازوهای که چون .است بهتر بسیار شریران فراوانی از  دی  شد. کمی خواهد شکسته

 را  الحان روزهای است. خداوند گاهتکیه را  د یقان خداوند و شودمی شکسته شریران

 ایام در و شد، هندنخوا خجل «بال» زمان در بود. خواهد ابدی ایشان میراث و داندمی

 هابر ه پیه مثل خداوند، دشمنان و شد، خواهند هالک شریران لکن بود. خواهند سیر قحطی

 ام ا شد، خواهند زمین وارث خداوند، متبر کان زیرا شد. خواهند تلف دود مثل بلکه فانی

 (22-37/9)مزامیر:  شد خواهند منقطع وی ملعونان
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 :دیگری نیز آمده است فراز در

 و دریا گردد. مسرور زمین و کند شادی کرد. آسمان خواهد داوری انصاف به راها قوم

 جنگقل درختان تمام آید. آنگاه وجد به است آن در چه هر و نمایند.  حرا غرش آن پری

آیقد. جهقان می داوری بقرای که زیرا آید،می که زیرا. خداوند حضور به نمود خواهند ترنم 

 (13-96/10خود )همان:  امانت به راها قوم و کرد خواهد اورید انصاف به را مسکون ربع

 فرازهایی از کتاب اشعیای نبی -4-2-2

 در فرازهایی از اشعیا آمده است:

ها ایستاده اسقت. خداونقد همقراه خداوند، به محاسبه برخاسته و به جهت داوری قوم

 (14-13: 3پیران قوم خود برای قضاوت خواهد آمد. )اشعیا، 

های  خواهقد شقکفت و ای از ریشهی از تنه یسی )پدر داود( بیرون آمده، شاخهنهال»

روأ خداوند بر او قرار خواهد گرفت؛ یعنی روأ حکمت و فهم و مشورت و ققوت و روأ 

معرفت و ترس از خداوند. خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق  رویقت چشقم 

ی خقوی ، تنبیقه نخواهقد نمقود، بلکقه هقاخود داوری نخواهد کرد و بر وف  سمع گوش

مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهقد 

نمود... کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمرند میقان  امانقت. گقرگ بقا بقره سقکونت 

ل خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شقیر پقرواری بقا هقم و طفق

های آنهقا بقا هقم خواهنقد کوچك آنها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد چرید و بچقه

خوابید و شیر، مثل گاو، کاه خواهد خورد و طفل شیر خواره بر سوراخ مار بقازی خواهقد 

و در تمقامی کرد و طفل از شیرباز داشته شده، دست خود را برخانه افعی خواهد گذاشقت 

زیرا که جهان از معرفت خداونقد پقر خواهقد  ؛نخواهند کرد کوه مقدس من، ضرر و فسادی

 (9-1: 11)اشعیا،  پوشاندهایی که دریا را میمثل آب ؛بود
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ای از متون تفسیری یهود درباره تقورات نیقز، پقاداش و کیفقر دنیقوی از براساس پاره

انگیز ملقت یهقود بقه شقمار حل وضقعیت تأسقفمعتقدات ا لی یهود است و این تنها راه

یابند و بقه رود. عالوه بر دادگاهی که روأ هر فرد انسان پس از مرگ در آن حضور میمی

های ستمگر تشکیل خواهد شد. شوند، دادگاهی نیز برای محاکمه ملتاعمال  رسیدگی می

هر کس بر ملت اسرائیل به ناح  و از روی ظلم و ستم قیام کند، چنان است که گویی علیه 

ای م کرده است. خداوند باید ملل ستم گر را به خاطر رفتار ظالمانهذات قدوس متبارک قیا

 (.139اند، به محاکمه احضار کند )مخیلتا: که نسبت به ملت اسرائیل داشته

 یهود قوم عاقبت باره در کریم قرآن . نظر5

با بررسی آیاتی از قرآن درباره عاقبت قوم یهود پی خواهیم برد که بسیاری از عقاید 

درباره سرانجام یهود، ناشی از خوش باوری و تعصبی است که نسبت به قوم خودشان یهودی 

 اند.ها پنداشتهدارند و حقیقت برخالف آن چیزی است که آن

 سرپیچی از دستورات خدا موجب ذلت یهود -5-1

بقه  دیقاز دستورات خدا و انحراف از توح یچیکفر و سرپ یاست که هر قوم یسنت اله نیا

و  لیذل دیبا ،بپردازد یاله فرستادگان رویایی و یا حتی کشتارباکانه به کند و بی شهیشرک پ

که توبه کنند  یتا زمان شودبر آنها زده  یچارگیمهر ذلت و بشود و به تعبیر قرآن، سرگردان 

ْْ َعلَ يْ » :دیقفرمایخداوند م. خدا باز گردند یو بسو لَّ ُ.     َو ُض ِرََ ْْ َعلَ ْيِهُم الذِ  ِهُم اْلَمْس َكَنُ. ُض ِرََ
تُ لُ    وَن اْحَنِْبي    اَء َِصَ    ْوِ َا        ذلِ    َك ِ     ا َعَص    ْوا َو ك    انُوا ْْ َُِّ َو يَ  ِْت ا َِ ُِ    ُروَن  ُ    ْم ك    انُوا َيْك « يَ ْعتَ    ُدون ذلِ    َك ِبََِّنَّ

( خوارى و ذلت بر آنان زده شده ... (؛ هر زمان و هر کجا یافت شوند، )داغ112ِعمران/)آل

( بینوایى و بدبختى بر آنان زده شد. اند و )داغِشمى از سوى خدا سزاوار شدهها( به خو )آن

ورزیدند و پیقامبران را بقه نقاح  این بدان سبب است که آنان همواره به آیات خدا کفر مى

( بدان سبب است که )خدا را( نافرمانى نمودند و همواره )از حقدود الهقى کشتند و )نیز( مى

 .کردندتجاوز مى
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کنقد، وضقع تاییقد مقى اریخ پر ماجراى یهود، آنچه را در آیات فوق گفته شد، کامالًت

لَّ.ُ »گفته شده:  فوق آیهکه در و این کنونى آنها نیز گواه بر این حقیقت است ْْ َعَلْيِهُم الذِ  ، «ُضِرََ

انقد، بلکقه یقك فرمقان چنان که بعضى از مفسقران گفتقهآن ؛یك حکم تشریعى نیستاین 

غرق در گناه شوند و تعدى که هر قومى . فرقی هم ندارد، و حکم قاطع تاریخ است تکوینى

بشقریت بخق  به حقوق دیگران جزو برنامه آنها باشد و در از بقین بقردن رهبقران نجقات

کوش  داشته باشند، داراى چنین سرنوشتى خواهند بود، مگر اینکه در وضع خود تجدیقد 

 (3/55: 1374شیرازی، )مکارم. نظر کنند و از این راه بازگردند

گیرى خاص  هیونیسم گذرد و موضعحوادثى که این روزها در کشورهاى اسالمى مى

در برابر مسلمین و قرار گرفتن آنها در زیر چتر حمایت دیگقران و عوامقل گونقاگونى کقه 

 کند، همگى شاهد گویاى واقعیتى است که از این آیات اسقتفادهموجودیت آنها را تهدید مى

مسیر تاریخ آنهقا را عقوض کقرده  شود. شاید تجربیات تلخ گذشته و حوادثى که اخیراًمى

آمیزى با دیگران و زندگى مسالمت هاى دیرین خود تجدید نظر کنندسبب شود که در برنامه

 د. )همان(ها و رفع تجاوز از آنان داشته باشنبر اساس احترام به حقوق آن

 خوارى ابدى قوم یهود -5-2

کنقد آن، چهار عامل را براى ذلت )خوارى( و مسکنت )بیچارگى( ابدى قوم یهود ذکر مىقر

. کشتن ناح  انبیاى خقدا؛ 2. کفر به آیات الهى؛ 1اند: که هر چهار عامل از گناهان کبیره

(؛ از این روست که در برخی دیگر از آیقات 112عمران/. تعدى و تجاوز )آل4عصیان؛ . 3

ُ » شویم کهها رو به رو مىعجیب درباره سرنوشت آنقرآن، با این بیان  َُّ ْ يُ رِِد ا ُأولئِ َك الَّ ِذيَن َْ

ِِ يمٌ  ٌٌ َع نْيا ِخْزٌي َو ََلُْم ِف اْْلِخَرِة َع ذا َر قُ ُلوََبُْم، ََلُْم ِف الدُّ اند کقه (؛ آنان کسقانی41)مائده/ « َأْن يَُطهِ 

ها ذلتی در دنیا و عذابی بزرگ در ند. برای آنها را پاکیزه کهای آنخواهد قلبخداوند نمی

 (1/284: 1379آخرت )مهیا شده( است. )گواهی: 
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َو ِإْذ َتََذََّن »فرمایقد: بار این قوم مىای دیگر از قرآن درباره سرانجام ذلتخداوند در آیه

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإىل ُُ وءَ  َرَُّك لَيَ ب ْ ِْياَمِ. َمْن َيُس وُمُهْم  ٌِ يَ ْوِم اْل (؛ و )به یاد آور( زمقانى 167)اعراف/«  اْلَع ذا

را که پروردگارت اعالم کرد که تا روز قیامت کسقى را بقر آنقان )ققوم یهقود( بقر خقواهم 

انگیخت که عذابى بدی را به آنان بچشاند. نکته جالب توجه آن که تعبیر اخیر، تنها یك بار 

 (1/285: 1379رفته است. )گواهی، در قرآن، آن هم در مورد خطاکاران قوم یهود به کار 

 یهود دشمن سرسخت حضرت مهدی -5-3

(؛ 82)مائقده/« لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ اِس َع َداَوًة ل ِلَّ ِذيَن َءاَمنُ وْا اْليَ ُه ودَ »: دیفرمایم یخداوند تبارک و تعال

 ترین مردم از نظر دشمنی با اهل ایمان خواهی یافت.  هر آینه، یهود را سرسخت

ودیان اگر چه در ایمان آوردن و یا جزیه دادن مانند نصارا مختار بودنقد، لقیکن بقه یه

ها در نخوت و عصبیت خقود تصقلب و پافشقارى آسانى اسالم را قبول نکردند، بلکه مدت

ها کردند، خواهان بال و مصیبت مسلمین بودنقد کردند، مکر و خدعه بکار بردند، عهدشکنى

خاطرات تلخى که مسلمانان آن روز از یهود دیدند، پر اسقت. و باآلخره  فحات تاریخ از 

 (6/116: 1374)طباطبایی،

است.  هودی، اهل ایمانبا  یمردم در دشمن نیدتریشد با توجه به آیه فوق، یك دسته از

دامنه این دشمنی تا به آخر الزمان و قریب به  شود،یاستفاده م اتیروا یاز بعض کهچناناما 

)ع( و  یاز دشمنان خطرناک حضرت مهد یکیابد. از این رو، یع( ادامه میقیام امام مهدی)

شقود، مگقر قیامت برپقا نمی»پیامبر اکرم)ص( نقل شده که فرمودند: یانند. از هودی اران ،ی

آنها را بقه  یهای که مسلمانان، همدهد؛ به گونهآنکه بین مسلمانان و یهود، کارزاری رخ می

یی که اگر شخصی یهودی )محارب( در پشت  قخره یقا درخقت رسانند، تا جاهالکت می

ای مسلمان! این یهقودی )محقارب(  پنهان شود، آن سنگ و درخت به  دا درآید و گوید:

القرزاق:  ؛ عبقد2/417 :1409، حنبلبنا. )است که در پناه من مخفی شده، او را هالک کن

11/399) 
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دشقمن امقام زمقان  نیترسقختن سرنیز به عنقوا یانیسفبر این اساس، بعید نیست که 

و  لیاسقرائ یاز مرزها تیحما یبراشده و  تیحما هودیو  هایاز جانب غرب، (الس المهی)عل

و  یاز خطر حمله سپاه خراسقان  تا اربابان آمده باشدکار  یرو ،یانقالب یروهایسرکوب ن

  .در امان باشند ،اندقدس، به حرکت آمده یآزاد ی)ع( که برا یمهد اورانی

َنا ِإىلَ »: فرمایدخداوند می ِِ َم رََّينيْ  َو َقَضي ْ ِس ُدنَّ ىِف اْحَْر ِْ ٌِ لَتُ  َر ِءيَل ىِف اْلِكَتا ُْ َو لَ تَ ْعُلنَّ ُعلُ و ا  ََىِن ِإ
َء َوْعُد اََلِخَرِة لَِيُسوْا ُوُجوَهُكْم َكِبوًا فَِإَذا َجاَء َوْعُد ُأولَئُهَما ََ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا ُأْوىِل ِبَْس  َشِديد     فَِإَذا َجا

در  لیاسرائیما به بن(؛ 7-4)اسراء/« َو لَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرَّة  َو لِيُ تَ ربِ وْا َم ا َعلَ ْوْا يَ ْتبِ وًا

 یبزرگق ییجقویکقرد و برتر دیقفسقاد خواه ن،یکه دوبار در زم میکتاب تورات اعالم کرد

خود را بقر  یکارجویاز بندگان پ یگروه سد،وعده فرا ر نینخست کهینمود. هنگام دیخواه

چنان بر شقما سقخت خواهنقد وعده دوم فرا رسد، آن کهیو هنگام ... میزیانگیضد  شما م

 ؛شقوندیم یداخل مسجد االقص شود؛یظاهر م تانیهااندوه در  ورت گرفت که آثار غم و

  .کوبندیدرهم م رند،یگیسلطه خود م ریو آنچه را ز وارد شدند لو گونه که بار اهمان

 ، ستم و گرفتن مال مردم و کشتن انبیا و خونریزى اسقت.در این آیات مقصود از فساد

. شعیا و فساد دوم ایشان، کشقتن یحیقى بقودامحمد بن اسحاق گوید: فساد اول ایشان قتل 

 (14/98: 1360 ،ی)طبرس

بخت النصر بقود  ،المقدس را ویران کندبیت تایه خدا مبعوث شد اولین کسی که از ناح

مدت هفتاد سال به  ورت خرابه در آمده بود و آن کس که در نوبت دوم  ،که در این نوبت

یقك ققرن قبقل از مقیالد  قیصر روم اسپیانوس بقود کقه تقریبقاً ،المقدس را ویران کردبیت

مسجد را خراب و مردم  را ذلیل ساخته و  زیسته و وزیر خود طوطوز را روانه کرد تامی

تنبیه نماید. بخت النصر همه آنان و استقاللشان را تا زمان کورش به کلی از بین برد. آنگقاه 

کورش بعد از مدتی همه آنان را جمع نموده و سر و  ورتی به زندگیشقان داد. بقار دیگقر 
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دیگر تا زمان اسالم نتوانسقتند رومیان بر آنان دست یافتند و قوت و شوکتشان را گرفتند و 

 (15/17 :1412طبری، ) قد علم کنند.

توجه به روایاتی که در باره جنگ مسلمانان با یهود در آخر الزمان وارد شده است، به 

احتمال زیاد، همان اشغال فلسطین توسط حکومت غا ب اسرائیل باشقد کقه بقه پشقتوانه 

ریقزد. ز قبل، خون مسلمانان را به ناح  میهای غربی سرکار آمده و هر روز بیشتر اقدرت

ها قریب به زمان ظهور به دست یقاران امقام بنابراین، مجازات متناسب با آن نیز نابودی آن

زمان)ع( است. بنابراین، این فساد، هم اکنون در حال اجراست، ولی عذاب آن هنوز تحقق  

 نیافته است.

زات قبل از ظهور اسالم تحق  یافته و طب  دو دیدگاه اخیر، هر دو فساد و هر دو مجا

آوردی بقین سقوره اسقراء، داللتقی بقر هقم 7-4اند. از این رو، ظاهر آیقات پایان پذیرفته

مسلمانان و اسرائیل نخواهند داشت. ولی خصو یاتی که این آیات بقرای یهقود برشقمرده، 

کننقد. از ایقن میگر آن است که این قوم، به هیچ وجه روحیه عنادورزی خود را ترک نبیان

رو، این فساد برای بار سوم نیز از سوی آنان ممکن است تحق  یابد و به تبع آن، برای بقار 

سوم نیز مورد مجازات قرار گیرند. از این روست که روایات تفسقیری، آیقات فقوق را بقر 

ُُم َعثنَ اَ َ » تفسقیر در( ع)  قادق اند. امامهمین معنای که گفتیم، تأویل کرده لن ا ُاول    ب اداً عِ  َعل ي

 آنقان»: فرمودند« انگیزیممی شما ضد  بر را خود پیکارجوی (؛ بندگان5)اسراء/« َِبس  َش ديد  

 دشقمنان از دشمنی آنان، و انگیزدبرمی را آنها قائم، ظهور از قبل خداوند، که هستند کسانی

: 1380یاشقی، )ع« رسقانند.می قتقل بقه را او کقهاین مگر خوانندنمی فرا را پیامبر)ص(آل

 (8/206: 1407؛ کلینی، 281،/2

لن ا ُاول   َِبس   عب اداً  ُميعل  َعثن ا» آیقه تقالوت از شده که پقس نیز روایت( ع) باقر امام از

 «.هسقتند زیادی نیروی و قو ت دارای که اویند یاران و قائم او،»: فرمود (،5)اسراء/ «د  يَش د

 ( 3/505: 1374؛ بحرانی، 281/: 1380)عیاشی، 
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یاران   از در جواب یکی حضرت، آن که شده نقل( ع)  ادق امام در روایتی دیگر از

 )مجلسقی، «.هسقتند ققم اهل آنان! قسم خدا به»: فرمود مرتبه که از معنای آیه پرسید، سه

1403 :57/216) 

بدین ترتیب، آیات فوق، عالوه بر داللت بر دو تقابل پیشین بین یهود و اقوام دیگر، از 

بین یهود با یاران امام مهدی)ع( در آخرالزمان نیز حکایت دارند. البته، روایقت اخیقر تقابل 

تری به این تقابل دارد. تر و عینیکه از تقابل بین یهود یا اهل قم حکایت دارد، نگاهی دقی 

سره( از همین شهر و با حمایقت مردمقان آن، با توجه به این که حضرت امام خمینی)قدس

به پیقروزی  1357شمسی به راه انداخته و در سال  1342سالمی را به سال نهضت انقالب ا

گذاری جمهوری اسالمی، اهداف مبارزه با استکبار جهانی و  هیونیسقم را رساند و با بنیان

شود که این نهضت در ادامه نیز، با حمایت مردم ایران، در مبارزه با ریزی کرد، معلوم میپی

 هد رسید و این مصادف با ظهور امام زمان)ع( خواهد بود. یهود به پیروزی قطعی خوا

 هالکت نهایی قوم یهود -5-4

ممکن است بگوییم آن دو نوبت فساد و عذاب که در آیات پیشین سوره اسراء گذشت، هقر 

دو، در گذشته اتفاق افتاده و زمان هر دو سپری گشته است؛ منتها، از سوی خداونقد مققدر 

 فساد و تبقاهی وارد سقرزمیندر جهت  گر، مانند روزگاران گذشتهبار دییهود یكشده که 

در این بقاره قرآن کریم که ؛ چنانفرا رسد هاآنوعده هالکت نهایی  شود تا وقتی که مقدس

امید  (؛8)اسراء،  «اوً َن َاِص يْرََحَُكْم َو ِإْن ُعدُّتُّْ ُع ْدََّن َوَجَعْلنَ ا َجَه نََّم لِْلَك اِفرِ ي َ َعَسى َرُُّكْم َأن »فرماید: می

است که پروردگارتان )در  ورتى که توبه کنید( به شما رحم کند و اگر به طغیقان و فسقاد 

( بازگردیم، و دوزخ را براى کافران، زنقدانى برگردید، ما هم )به کیفر شدید و عذاب سخت

 تنگ قرار دادیم. 

خبقر از پایقان  ه،انقد. ایقن آیقبرخی از مفسران این آیه را به وعده سوم تفسیر کقرده

جمع شدن یهودیان در روزگقاران آینقده در ایقن ارض  که فرمایددهد و میاسرائیل میبنی
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بقرای همیشقه  ؛ به طقوری کقهعالمت زوال و هالکت قوم یهود استبرای بار سوم،  موعود

خداونقد . در این نوبقت سقوم، خطر فتنه و تجمع و فساد و تباهی آنان برطرف خواهد شد

 ،در حقالی کقه در آن دو نوبقت ؛شودندر کار هالکت و تعقیب قوم یهود میخودش دست ا

هالک یهقود بقه دسقت بنقدگان . بنابراین، این بار، دیگران را برای عذاب قوم یهود فرستاد

کنقد. )مکقارم شقیرازی،  الح خداوند واقع خواهد شد و مؤمنان ریشه یهقود را خواهنقد 

1374 :12/33) 

یات پیشین که از تقابقل بقین یهقود بقا مسقلمانان سقخن بدین ترتیب ممکن است روا

 7-4کقه در ادامقه آیقات -گفتند، به  ورت حقیقی در تفسیر این آیه از سقوره اسقراء می

وارد شده باشند؛ منتها در این روایات، به این دلیل که آیقه پقنجم خصو قیتی را  -باشدمی

فراتر از آن، در مقورد یقاران امقام کنندگان قوم یهود برشمرده که عین آن، بلکه برای هالک

کند و در آیه هشتم خبری از تکرار آن خصو یت نیسقت، بقه ایقن مهدی)ع( نیز  دق می

خصو یت مذکور در آیه پنجم در جهت تفسیر آیه هشتم، استناد شده است و ایقن تفسقیر 

 مواف  ظاهر آیه هشتم است.

هاى م بقه غصقب سقرزمیناققدا «هقا هیونیست»هم اکنون گروهى از قوم یهود یعنى 

انقد. ها از وطنهایشان و کشتن و نابود کقردن فرزندانشقان کقردهدیگران و آواره ساختن آن

اند که تابع هیچ قانون و معیارى نیسقتند. ها در برخورد با مسائل جهانى، عمال نشان دادهآن

 هقاىگاهها در عوض اردوهر گاه فرضا یك جنگجوى فلسطینى به سوى آنها شلیك کند، آن

کنند و در مقابقل کشقته شقدن هاى آنان را بمباران مىها و بیمارستانآوارگان و کودکستان

هقاى زیقادى را منفجقر کننقد و خانقهگناه را درو مىها، گاهى  دها نفر بییك نفر از آن

داننقد و علنقا و المللى خود را پایبند نمقىسازند! آنها به هیچیك از مصوبات مجامع بینمى

گذارند. این قوم و جمعیت، از نظر اخالقى و فکرى نمونقه کقاملى کارا همه را زیر پا مىآش

باشند و این خود مصداقى اسقت از فسقاد از جنایت و نادیده گرفتن همه مسائل انسانى مى
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ِعباداً لَن ا »در زمین و برترى جویى و استکبار. بنابراین، باید در انتظار این بود که باری دیگر 

هقا عملقى ( بر آنها چیره شوند و وعده قطعقى خقدا را دربقاره آن5)اسراء/ « ِبَْس  َش ِديد  ُأوِل 

 سازند. )همان(

در این جا توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که هالکت قوم یهود به دست یاران 

شقوند. شقواهد ها اعم از مومن و فاس  کشته مقیامام زمان)ع( بدان معنا نیست که همه آن

 توسقط انطاکیقه غقار از ا قلی تقورات آوردن ایی از آن حکایت دارند که بعد از بیرونرو

هقا یهودیان بر اساس تورات ا لی، تعدادی از آن بر حضرت استدالل و( ع) مهدی حضرت

: 1403 ؛ مجلسقی،3/397: 1409؛ مغربقی، 237: 1397)نعمقانی،  آورند.به وی ایمان می

 و شقودمی آشقکار امام مهدی)ع( دست به طبری ه دریاچه زا مقد س، ( همچنین،  ندوق51/29

 مشقاهده را آن یهودیان چون دهند.می قرار المقد سبیت در او پیشگاه در و آورده را آن یاران 

؛ 238: 1397)نعمقانی،  .هستند هزارسی حدود که آورندمی اسالم آنها از زیادی جمعی ت نمایند،

 (3/760: 1374؛ همو، 6/307: 1411ی، ؛ بحران150: 1416سید بن طاووس، 

 گيری. نتيجه6

ها دربقاره عاقبقت یکی از مسائل مهم در بررسی دین یهود و ملت آن، توجه به پی  گویی

های خود هایی که در کتاباین قوم است. با مقایسه سرانجام قوم یهود بر اساس پی  گویی

هایی که ققرآن دربقاره سقرانجام گویی ها، با پیگویییهودیان است و نیز مقایسه این پی 

های کتقاب مققدس و رسیم که در بسیاری موارد، پی  گوییاین قوم گفته، به این نتیجه می

انقد. سقرانجام ایقن ققوم، آن گونقه کقه خودشقان قرآن،  د و هشتاد درجه متفاوت از هم

ن گونه که ققرآن ها نیست، بلکه آپندارند، به سوی سعادتمندی و خیر و قدرت نهایی آنمی

کنقد کقه در آخقر هاست. یهود تصقور میپی  گویی کرده، ذلت و تیره بختی در انتظار آن

کند، در حقالی کقه بقر اسقاس ها حکومت میآید و به نفع آنها کسی میالزمان از نسل آن

شقوند. قرآن، یهودیان معاند، در اثر درگیری با رهبران الهی و مسلمان مضمحل و نقابود می
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شقتابند. کننقد و بقه یقاری او مقیرهبران پیشگام ظهور مهقدی موعقود)ع( قیقام مقی این

های موجود در کتاب مقدس هم با توجه به خصو یاتی که دربقاره منجقی دارد، گوییپی 

 کند.بر حضرت مهدی)ع( تطبی  می

 

 کتابنامه
 

 .قرآن کریم .1

 کتاب مقدس. .2

 .شرح سفر خروجمخیلتا،  .3

 نشر  دوق. :، تهرانالغيبة للنعمانيق(، 1397مد بن ابراهیم، )ابن أبی زینب، مح .4

 دارالحدیث. :القاهره ،المسند ق(،1409محمد، ) بن احمد حنبل، ابن .5

شررح اخخبراف  ري  لراألئ اخألمرة اخ  راف ق(، 1409ابن حیون، نعمان بن محمد مغربقى، ) .6

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. :، قمالسالمعلي م

موسسقه  :، ققمالتشریف بالمنن  ي التعریرف برالفتنق(، 1416بن موسى، )ابن طاووس، على  .7

  احب األمر.

 دار ادر. :بیروت ،العرب لسان تا(،، )بیمکرم بن منظور، محمد ابن .8

  .مکتب االعالم االسالمی :، تهرانفساألئ اخوان الصفاق(، 1405الصفا، )اخوان .9

 موسسه بعثه. :، قمتفسير القرآن البرهان  يش(، 1374بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، ) .10

حليرة اخبرراف  ري احروام م م رد و آلرا اخ  راف ق(، 1411، )قققققققققققققققققققققققق  .11

 مؤسسة المعارف اإلسالمیة. :، قمالسالمعلي م

 .، بیروت، داراحیاء التراث العربیص يح )کتاب الفتن(، (1981، )بخاری، محمد بن اسماعیل .12

 .دارالمعرفة :، بیروتالمناف، تا(، )بیرشیدرضا، محمد .13

 .هیدارالکتب االسالم :تهران، القرآن ريتفس ي  زانيالم ،(ش1374، )نیمحمدحس ،یطباطبائ .14

 ی.انتشارات فراهان :تهران، قرآنعلوم ال ي  انيمجمع الب، (ش 1360)فضل بن حسن،  یابوعل ،یطبرس .15



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه   56

 .دارالمعرفه :، بیروتالقرآن آیاتأویئ جامع البيان  ي ، (ق1412، )طبری، ابوجعفرمحمدبن جریر .16

 .دارالمکتب االندولس :، بیروتاسراأليئ  ي القرآن و السنةبنيق(، 1392طنطاوی، سید محمد، ) .17

 :، به کوشق  احمقد حبیقب قصقیر العقاملی، بیقروتالتبيان، تا(، )بیطوسی، محمدبن حسین .18

  .داراحیاء التراث العربی

 :بیقروت ،المصرنف ق(،1403) الصنعانی، الیمانی رینافع الحمی بن همام بن عبدالرزاق، ابوبکر .19

 االسالمی. دارالکتب

 المطبعه العلمیه. :، تهرانتفسير العي اشيق(، 1380عیاشى، محمد بن مسعود، ) .20

 .دارالمشرق :، بیروت ي ظالم القرآن ،(م1982د، )قطب، سی .21

 دارالکتب اإلسالمیه. :، تهرانالكا يق(، 1407کلینى، محمد بن یعقوب، ) .22

 نا.بی :جا، )ترجمه امیر فریدون گرگانی(، بیای از تلمودگنجينا(، 1350ن، آبراهام، )که .23

 اسالمی. دفتر نشر فرهنگ  :، تهراندفآمدی بر تافیخ ادیان دف قرآنش(، 1379گواهی، عبدالرحیم، ) .24

 دار إحیاء التراث العربی. :، بیروتب اف اخنوافق(، 1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ) .25

 . درا :، تهرانقيام و انقالب م دی ،تا(ی، )بیمطهری، مرتض .26

 .هیدارالکتب االسالم :، تهراننمونا ريتفس (،ش1374) نا ر، ،یرازیمکارم ش .27

 

 


