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.من با ايمان كامل، به آمدن ماشيح اعتقاد دارم«

و اگرچه او تاخير كند،

».با اين همه هر روز در انتظار هستم تا بيايد
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 پيشگفتار

و ناگه و پيشرفت هاي شگرف و تحوالت چشـمگيري حوادث در تمـامي اني دنياي امروز، تغيير
و شرايط دنيوي را به طرز عجيبي دگرگون ساخته استجوانب زندگي  اينها همه دقيقـاً.بشر ايجاد كرده،

و بوده، كه با صراحت كامل در تلمود، ميـد نزديك شدن دوره گئوالمنعكس كننده نشانه هاي بارز  راش،
اين دگرگوني ها باعث شده كه مردم، بيش از پـيش،.ديگر نوشته هاي مقدس يهود، تشريح گشته است

وياتاز موضوع و در مورد اثرات ظهـور قريـب الوقـوع و گئوال آگاهي يافته، ، جويـاي مربوط به ماشيح
. اطالعات بيشتري شوند

و آيين يهود استايمان به آمد ولي با ايـن حـال، فقـط.ن ماشيح، يكي از پايه هاي اساسي تورا
و مفهـوم واقعـي آن  و معنـي و افكار خود را درباره اين موضـوع مهـم، ، اشخاص بسيار معدودي، انديشه

البته موضوع ماشيح، اصلي تصديق شده است، ولي بيشـتر بـه صـورت يـك تئـوري. مشغول مي سازند
و خيالي، و حقيقي خشك و نگراني زيادي، اين موضوع را احاطـه.و نه واقعي، قابل لمس، در واقع، ترديد

و اسـرارآميز  و روبرو شدن با آيندهاي نامعلوم و واهمه از ناشناخته ها كرده، كه تا حدودي به خاطر ترس
در. مي باشد و فجيع ماشيح هـاي دروغـين و به عالوه، خاطرات دردناك از عواقب مصيبت بار گذشـته،

و آنهـا را  و نااميـدي فروبـرده، پيش بيني هاي عملي نشده، كه ساليان دراز، جوامع يهـودي را در يـاس
و سرخورده باقي گذاشت امغشوش و مـردم را از ايـن ديگر اين نگراني را بـه وجـود آورده، موجباتسته ،

.مي سازدموضوع، گريزان

شاز طرف ديگر، و مشقت ملت يهود به اوج خود رسـيده درست در زمانهايي كه آزار، كنجه، رنج
و كسري( ايمـان بـه،)نداشته اندكه البته اين گونه موقعيت ها در تاريخ يهود، تا به امروز، هيچ گونه كم

و باعث شده كه ملت يهـود  و گئوال بوده كه جرقه هاي اميد را روشن نگاه داشته، و، ماشيح بـر بـدترين
ت اهولناك ترين مصيبت هاي و در انتظار روز قضاوت كه.اريخ چيره گشته، حق بر ناحق پيروز لهي باشد،

و سحر تازه اي  و صميميت، بر جهانيـان طلـوع كنـد شده، و صفا، برادري و از صلح از«، تمـامي زمـين،
ا و او را يكسـان عبـادت.تمامي نوع بشـر، نـام حـد«و)11:9يشعيا(»گردد لهي، مملو.دانش ا را خوانـده،
.)3:9صفنيا(»هند كردخوا

و اين امر، عالقه مردم امروزه بيش از هر دوره ديگري، عالئم زمان گئوال در دنيا ديده مي شود،
سواالت زيادي در اين مورد مـي شـود، ولـي. زايش داده استرا در كسب اطالعات بيشتر راجع به آن، اف
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و ساير ادبيات مقدس يهود، ود، ميدراش، اطالعات پراكنده از تلممنابع بسيار كمي در دسترس هستند كه 
و. راجع به اين موضوع را يكجا به مردم ارائه دهند از اين چند منبع، تقريباً هيچكـدام بـه زبـان محـاوره

و در نتيجه قابل استفاده آنها نمي باشد .قابل فهم مردم عادي نوشته نشده،

ي اين صف درخواست شد كه راجـع بـه ايـن حات،به خاطر همين داليل بود كه اخيراً از نگارنده
 تقاضاهاي بيشمار مردم، باعث شد كه اين سخنراني هـا، به دنبال آن،. موضوع، سخنراني هايي ايراد كند

. در كتاب حاضر، كه شمه اي از آنهاست، به چاپ برسد

و تازه اي باشد تح. خواننده نبايد در انتظار مطالب نوين و ليـل همچنين، هدف نويسنده، تجزيـه
و جامع نبوده،  بلكه بيشتر سعي شده است كه مجموعه محدودي از قواعد كلي اين موضوع به طور بسيط

و زمان گئوال منبـعو چنـد تلمود، ميدراشـيم، هارامبـام،،)تورا، نويئيم، كتوبيم(كه از تنخ راجع به ماشيح
و فهم آن استخراج شده، به طور و درك .خيلي خالصه ارائه شود موثق ديگر راجع به اين موضوع

و كوششي كه در نوشتن اين مطالب صرف شده، تنها با اين همه، بايستي يادآوري كرد كه سعي
به نقل از گماراي. دانش وسيله اي است براي رسيدن به اهداف ديگر. به منظور كسب دانش نبوده است

و خرد، تشووا«:)الـف17(براخوت  حد(مراد از عقل مي) اعمال نيك(معسيم طُوويمو)ا.بازگشت به سوي
كه».باشد مطالعه اين نوشته ها، نه تنها به آگاهي خواننده بيفزايد، بلكـه وي را در بنابراين اميد بر آنست

و انتظار او را نسبت بـه گئـوال  و ايمان و امكان پذيري مطالب درج شده، ياري داده، و تشخيص واقعيت
و يا تقويت . كند آمدن ماشيح، بيدار

براي به وقوع پيوستن نبوت هاي انبيـا راجـع بـه گئـوال، دنياي امروز، اولين دوره اي نيست كه
و مناسبترين زمان شناخته شده باشد حخـاميم آن دوره بـه در گذشته، تحت همين گونه شرايط،.بهترين

و آنها را در اسـتفاده  و روش زندگي خود را تصحيح كرده، بـراي آوردن از فرصـت مردم اصرار كردند، راه
به(ربي مشه بن نحمان به عنوان مثال،.، تشويق نمودندماشيح ، كتـاب خـود بـه نـام)»رمبان«معروف

همچنـين ربـي ييصـحاق. را به خاطر پيش بيني نجات نهايي در زمان خود نوشته است»سفر هگئوال«
و كتـاب اَبربنئل و»معيانـه هيشـوعا«،»مشـميع يِشـوعا«هـاي، در زمان خود، پا را بسيار فراتر نهـاده،

.را به رشته تحرير درآورد»يِشوعوت مشيحو«

رااَبربنئل ن، دليل نگارش تاليفات خود در شـب«گراني به خـاطر ملـت خـويش مـي دانـد، كـه،
حد... او را از خواب گالوت بيدار كند تاريكش،  ت.ملت و شـنه آبهـاي ا، به خاطر مصيبتها، قلبش داغ شده،

آب خنك از براي جـان«بنابراين، من اين چشمه را حفر كردم، تا به قوم منتخب خود،... نشاما مي باشد
و اسـتوار كـردن«». ...تقديم كنم»)25:25امثال سليمان( خسته هدف اصلي من، تقويت دسـتان ضـعيف،

مب».پاهاي لغزان مي باشد و محاسـبه زمـان او همانند رمبان، عمل ماجراجويانه خود، ني بر پـيش بينـي
و ارئه مقصود اصلي آنها)آخر زمان- ֵקץ(گئوال  و تفسير متون راجع به گئوال، و با در واقع، تعبير را نـه،
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بـه. تنها مجاز دانسته، بلكه اين كار را به خاطر نزديكي نجات نهايي، فريضه اي واجب به شمار مي آورد
همه كساني كه در مي داند كه، با در نظر گرفتن گئوالي قريب الوقوع، همين دليل، او اين نكته را مسلم 

و.مردم بسياري را شايسته خواهند كرد، زيرا آنها ايمان ملـت حـد«اين راه عمل كنند،  ا را قـويتر كـرده،
ا و انتظار براي ترحم من«)با تشخيص اينكه( ...لهي را افزايش مي دهند.اميد براي) اوند.حد(رستگاري

و عدالتم براي ظهور، نزديك استآ ».)56:1يشعيا(»مدن،

ييسـرائل مئيـر ربـي«اين موضوع توسط يكـي از پيـران مقـدس يهـود، بـه نـام در قرن اخير،
به»هكوهن زمان خود به شمار مي رفـت،، كه يكي از موثق ترين مراجع تقليد»حافص حييم«، معروف

و نوشته. دوباره اتفاق افتاد و او در گفته ها هاي متعدد خود، نويد گئوالي نهايي را به مبت ييسرائل داده،
و تزكيه اصرار به آنها به طور مداوم، روش زنـدگي، خـود را بـراي گئـوالي در شُـرُف كرده كه با اصالح

و كتابهاي مخصوصي كـه در واقع مي توان گفت. آماده سازند وقوع، و اعالميه هاي مختلف، كه نامه ها
و منتشر كرد، در تاريخ يهود بي سـابقه بودنـد كردن ملت وي براي بيدار . ييسرائل، به همين هدف صادر

و قرباني هاي ِبت هميقداش را، به خصـوص)معبد مقدس(همچنين، او مطالعه قوانين مربوط به عبادت
. براي اشخاص كوهن، دوباره تجديد كرد

با ايـن حـال، امـروزه،. به خود نگرفتعمل به خاطر هر دليل ناشناخته اي، اين امكانات، جامعه
و دگرگوني هاي كنوني، بيش از پيش حاكي از آن هستند كه   حوادث

و خيز« و از فراز تپه ها جست مي كنـد صداي محبوبم، اينك او مي آيد؛ از روي كوهها جهيده،
و از روزنه ها نگاه مـي اينك او پشت ديوار ما ايستاده، ...  برخيـز ... كنـد از پنجره ها ناظر است،

و رفتـه اسـت زيرا اينك زمستان گذشته،!و به پيش برو!اي محبوب من .فصل باران تمام شده

و صداي راهنما در زمين شـنيده مـي شكوفه ها بر زمين پديدار گشته اند، وقت سرود فرارسيده،
)8:2-12شير هشيريم(».شود

درد كه رهبران عاليقدر زمان ما نيز، دوباره تاكيد كرده ان و خطيـر ما در دوره اي بسيار بااهميـت
كه. تاريخ، به سر مي بريم و انتظار خـود را نسـبت بـه گئـوالي بنابراين بر ما واجب است نهـايي ايمان

و مطالب مربوط به آن را مطالعه كنـيم تقويت دهيم،  و قوانين و مفهوم آن باخبر گشته، انتظـار. از معني
و از صميم قلب بخواهي و بـدين طريـق، بـه وقـوع پيوسـتن آن را داشته م كه نجات نهايي تحقق يافته،

.پيشبرد اين هدف، مقصود اصلي اين كتاب است.سبب شويم

 عيمانوئل شوحط.ج

 5751سيوان28–تورنتو
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 فصل اول

 شيحايمان به ما

و يكي از و پايه هاي اساسي ت مـي دوره نجـا اصول مهم آئين يهود، ايمان به آمدن ماشيح
كه.باشد ـ پادشاهي خاندان حضـرت داو،خواستهماشيح، به پا هر يهودي بايد اعتقاد داشته باشد د را ي

در معبد(ت هميقداشبِ.دوباره تجديد خواهد كرد از) يروشالييممقدس پراكنـدگانو،نو بنا نهـاده را
انند دوران سابق بـه مرحلـههم تورا،در زمان او، تمامي قوانين. را گرد هم خواهد آورد ييسرائلملت 

.اجرا گذاشته خواهندشد

يا كسي كه چشم به راه آمـدن او نباشـد، نـه تنهـاو،هر كس كه به او اعتقاد نداشته باشد«
ً گفته اس هاي ساير انبيا عمال مشـه( حضـرت موسـيو تـورا حقيقت، بلكهترا انكار كرده

ا تورازيرا )! نيز منكر شده است(را)ربنو ميدرمورد :هكه گفتـه شـد، همانطوردهدو شهادت
،ا.حد« تواي تو،ا.حدوند راو تـو،بازگشتهاو. بر تو ترحم خواهد كردو،گردانيدهرا باز سيران

تواگر تبعيد... نمود جمع خواهد را،ونـدا.حـد ...، در آخرين گوشه آسمانها باشند،شدگان تـو
بدر(سخنان انبيا، تماميتورااين گفته هاي صريح».خواهد آورد گا رابطه و را)والئـ ماشيح

)هارامبام- ميشنه تورا(».در بر مي گيرند

و مفسرين از،تورابعضي از مراجع اين اصل مهم را قسمت تكميل كننده اي از اولين فرمان
توا.حدوند،ا.حدمن هستم«گانه فرامين ده بيـرونا از سـرزمين مصـر، از خانـه بردگـيري تو، كه

به،مي دانند)20:2 شـموت(» وردمآ به ما دستور داده شده است، بدين معنـي،وندا.حدكه در آن، ايمان
: كه
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او انسان بايد« وبداند، را كه آسمان و زمين و خلق كرد، حاكم مطلق در بـاال چهـار پـايين
ازكه در قضاوت بعد ازمـرگ ... است) اين اصل(نكته شامل اين... جهت دنيا است  انسـان،
و«: سوال مي شود و آرزو،رستگاري آيا تو براي نجات ي مدرك،فرمان باال» داشتي؟اشتياق

كه مي باشد،) ماشيحايمان به آمدن(تورا در مورد اين وظيفه از  كه مـا همانطور: بدين معني

كه بايد اعتقاد نيزقبه همين طري... ما را از سرزمين مصر بيرون آورد،وندا.حدداشته باشيم
تو« من،مي خواهم كه اعتقاد داشته باشي من از راا.حدوند،ا.حد،كه دوبـاره جمـعي تو، تو

»... نجات خواهم دادو،كرده
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 دومفصل

گ )نهايي نجات( ئوالعصر

 هميقداشبِتتجديد بناي) الف

ازبِت،ماشيح داش سوم خواهد هميقبِت،اين. بنا خواهد كرد يروشالييمدرنو هميقداش را
پاناويهيحزقل لهي.اكه طبق نبوت، بود خانـه،ونـدا.حـد،مـن«: برجا خواهـد مانـد، براي هميشه

منامكان سكن. در ميان آنها خواهم گذاشت ابدتا مقدس خود را و... در ميـان آنهـا خواهـد بـود،ي
من ملتها خواهند كها.حد،دانست كه هنمي كنممقدسرا ييسرائلئي هستم كه خانه مقدس گامي،

».براي ابد در ميان آنها خواهند بود،من

آ)ب  ييسرائلوري پراكندگان ملت جمع

مختصـري از گفتـه فهرسـت. گرد هم خواهند آمـد،ماشيحبه وسيله،ييسرائلملت پراكنده
درو توراهاي  :، به قرار زير مي باشداين مورد انبيا

و... تو، اسيران تو را باز خواهد گردانيديا.حدوند،ا.حد«:)3:30-4دواريم( را او بازگشـته تـو
كهياز تمامي ملتها توا.حدوند،ا.حدي اگـر. نمـود، جمع خواهـد كرده پراكنده ميانشاندر،ي
توا.حد،وندا.حددر اقصي نقاط آسمانها باشد،،تبعيدشدگان تو ، تو را از آنجا جمـع خواهـدي

گرراتوو،كرد ».فتاز آنجا خواهد

شدواقعو«:)11:11-12يشعيا( ، بار ديگر دسـت خـود را بـراي وندا.حدكه،آن روزدر خواهد
و،كـرده برافراشـتهو پرچمـي بـراي ملتهـا... ملتش افراشته خواهد كـردةخريد باقيماندباز

خو ييسرائلتبعيدشدگان »... هد نمودارا جمع آوري

از! من با تو هستم هراسان مباش، زيرا«:)5:43-6يشـعيا( و  نسل تو را از شـرق خـواهم آورد،

(به شمال خواهم گفت.ي خواهم نمودتو را جمع آور،غرب را:  به جنـوب! پس بده) فرزندانم



www.atish.org 

از فرزندان!مانع مشو):هشدار خواهم داد( دخترانم را از اقصـي نقـاط)و( دوردستها بياور، مرا
».زمين

)ه رايسيران قوم خود،او«:)14:9-15 ناويعاموس خرابـه،ايشـانو بازخواهم گردانيد، يسرائل
و ها را شد بنا كرده را...و، ساكن خواهند ديگرو،در سرزمين خود مستقر خواهم نمود آنها

اماناز سرزمينهايش شد،كه به آنها داده » ... ريشه كن نخواهند

بنـه(كه آنهـا،ي فراخواهند رسيديينك روزهاابنابراين: وند مي فرمايدا.حد«:)7:23-8ييرميا(
و،استو جاويد وندي كه زندها.حدبه"): قسم نخواهند خورد(ديگر نخواهند گفت) ييسرائل
ونـدي كـها.حـدبه"):خواهند گفت(بلكه،"ون آوردرا از سرزمين مصر بير ييسرائلفرزندان
اوياز تمام سرزمينهاو،)ابِلب( را از سرزمين شمال ييسرائلو نسل،استو جاويد زنده ،ي كه

و آنها در سرزمين خود سـاكن خواهنـدو آورده است؛ آنها را به آنجا تبعيد كرده بود، برداشته
».شد

ميا.حد،بنابراين«:)25:39و27-29يحزقل( را يعقـوو) قـوم(حـاال اسـيران: فرمايـد وند چنين
( خواهد نمود ترحم،ييسرائلتمامي خاندانبرو،بازگردانيده ازانكه آنـ) موقعي... ) بـين(را

دانست كـه خواهندو... جمع آوري خواهم نمود،از سرزمين دشمنانشانو،ملتها بازگردانيده
حدوند،ا.حد،من و بهستمايشاناي.خالق خود مـن(و،ن ملتها تبعيد كردمه ميا، كه آنها را
. در آنجا بـاقي نخـواهم گذاشـترا آنهااز هيچكسو،هدر سرزمينشان جمع آوري كرد) هم

 ييسرائلكه روح خود را بر خاندان ديگر صورت خود را از آنها مخفي نخواهم نمود، همانطور

».جاري خواهم ساخت

ودر لهي.ااين عهد و، عهـدي بـدون چـون ييسـرائل تجديـد حيـات ملـت مورد بازگشـت
بهحاضر به باز،حتي اگر مردمو،تچراس : وقوع خواهد پيوست گشت نباشند،

يعنـي آنچـه.، به وقوع نخواهد پيوسته شما در فكر داريدچآن«:)32:20-37و40-42يحزقل(
وو،باشيم)ي ديگر(همانند اقوام كشورهاو،)ديگر(مثل ملل": مي گوييد شما سـنگ چوب

ميا.حد".را عبادت كنيم ، قـويرتقـد كه من زنده هسـتم، يقينـاً بـا همانطور:فرمايد وند
و شما را از بين امتها بيرون. خشم برافروخته، بر شما پادشاهي خواهم كردو،بازوي افراشته
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شدياز سرزمينهاو،آورده باه ايدي كه در آنجا پراكنده و، و دست قوي خشـم بازوي افراشته
به عهـدو،عبور داده،پادشاهي شما را از زير عصايو... برافروخته، جمع آوري خواهم نمود

منا.حدزيرا ... سنت خود وارد خواهم كرد خانـدان تمامي ... وند مي گويد كه بر كوه مقدس
از،بـين امتهـا بيـرون آوردهزارا كـه شـما هنگـامي... مرا عبادت خواهند كـرد،ييسرائل و
دريسرزمينها نظـردر،وسـيله شـماو بـه، جمع آوري خواهم نمود پراكنده شديد،هاآني كه

كه شما خواهيدو.ا مقدس خواهم گشتملته را موقعي من هستم، وند،ا.حددانست كه شـما
را ييسرائلبه سرزمين  ،بلند كردم) به نشان سوگند(خواهم آورد، به سرزميني كه دست خود

».بدهم كه آن را به پدران شما

مي ييسرائلبنابراين به خاندان«:)22:36-25يحزقل( كار اين(من:وندا.حد فرمايدبگو، چنين
كـه،، بلكه به خاطر نام مقـدس خـود انجام نمي دهم،ييسرائل، اي خاندان به خاطر شما) را
حريآن را در بين ملتها شما درو؛ت كرديـدمي كه به آنجا رفتيد، بي نـام كبيـر خـود را كـه

نسـتدا ملتها خواهنـد:وند مي گويدا.حدو.، مقدس خواهم كرد، بي حرمت كرديدميان ملل
راو. مقدس خواهم گشت نظر ملتهادر كه به وسيله شما، موقعيهستم وندا.حدكه من  شما

نتانيرا بـه سـرزم شماو، از تمامي سرزمينها جمع آوري خواهم نمودو،از ميان ملتها گرفته
تطهير خواهيـد،تمامي خطاهايتانازو،افشاندخواهم من بر شما آبهاي پاكو. خواهم آورد

از شما،منو.شد ».تمامي بتهايتان تطهير خواهم كرد را

 پايان بدي وگناه)ج

و گناه با :، از بين خواهد رفتآمدن دوره گئوال، پليدي

وو،را با بتها آنها ديگر خودو«:)37:23يحزقل( پليـد نخواهنـد خطاهاي خـود، اعمال مكروه
»...كرد

درو،دروغ نخواهنـد گفـت،د شـد نـ اهي مرتكب نخواهگن،ييسرائلةباقمياند«:)3:13صفَنيا(
شد،دهانشان ».زبان فريب آميز يافت نخواهد

بـ،اسامي بتها را از زمين منقطع خواهم كرد،من... در آن روزو«:)13:2زخريـا( هو آنها ديگر
و ياد آورده نخواهند شد را از زمـين) بـدةغريـز(روح ناپـاكيو،دروغـينيهمچنين انبيـا؛

».برخواهم انداخت



www.atish.org 

)هم روزي خواهد آمد،زيرا اينك«:)3:19آلخيم و تمـام،ننـد تنـوراكه سـوزان خواهـد بـود،
شد) مثل(،و آنها كه ظلم مي كنند،گنهكاران (كاه خواهند و،كه از آنها) طوريبه ...  ريشـه

».شاخه اي باقي نخواهد گذاشت

توو«:)60:21يشعيا( زمين را بـراي هميشـه بـه ارث،ايشان؛بود همگي صديق خواهند،قوم
»... خواهندبرد

خواهد شد، ولي وجود جستجو ييسرائلگناه،در آن موقع: وند مي گويدا.حد«:)50:20ييرميـا(
».لي پيدا نخواهند گشتو،)گرديد جستجو خواهد(خطاهاي يهوداو،نخواهد داشت

ا.حد آگاهي واقعي از وجودو،تلهي.ادرك)د
وع بـه،را بـراي تمـامي افـراد بشـر يتعالي-بار لهي.اماهيتو درك وجود صرگئوال، آگاهي

:ارمغان خواهد آورد

رايهماننـد آبهـا،مملـو خواهـد گشـت لهي.ااز دانش،زمين«:)11:9يشعيا( مـيي كـه دريـا
».پوشانند

خ،بشر تمامي افرادو،ظاهر گشته،وندا.حدعزت«:)40:5يشعيا( واهنـد ديـد كـه بـا همـديگر
».صحبت كرده است،وندا.حددهان 

كه،با چشمان خود«:)52:8يشعيا( ».مي گردد، به صيون بازوندا.حدخواهند ديد

بـرايو؛و بر قلبشان خـواهم نوشـت،در نهاد آنها گذاشتهرا تعاليم خود«:)32:31-33ييرميا(
ب ديگـر كسـي همنـوعش را تعلـيم. قوم من خواهند بود)هم(و آنها،بودها.حدعنوانه آنها
راو،نداده همگـي مـرا زيـرا آنهـا»!را بشناسا.حد«:كه) درس نخواهد داد(كسي برادرش

»... تا بزرگترين آنها،خواهند شناخت، از كوچكترين

: به آنها قدرت نبوت خواهد بخشيد،نازل شده) اليق(بر مردم لهي.اروح

و، جاري خواهم ساخت؛را بر تمامي نوع بشر روح خود«:)1:3-2يوئـل( دختـران شـما پسران
و،ايامآندر... نبوت خواهند كرد ».كنيزان نيز جاري خواهم ساخت روح خود را بر غالمان
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ا.حدستايش بين المللي پرستشو)ـه
كامـل مـورد را در اتحـادا.حـد ماشيح تمامي دنيا را طوري اصالح خواهد كرد كـه همگـي

.پرستش قرار خواهند داد

در«:)3:9صفنيا( و) زبان(،ن موقعآزيرا كـه،منزه تبـديل خـواهم كـرد ملتها را به زبان پاك
».را به يكسان عبادت خواهند كرداوو،وند را خواندها.حدنام همه آنها

شدبر قله كوهها مستق، وندا.حدخانه ...«:)1:4-2، ميخا2:2-3يشعيا( بر تپه ها باالو،ر خواهد
شدخواهد رفت و تمامي ملتها به سوي آن روانه خواهند و.، خواهنـد مردمان بسـياري رفتـه

او،)ماشـيح(، تا باال رويم يعقووبه خانه خالقو،وندا.حديد به كوهيبيا«:گفت طريـق هـاي
ما،را به ما ياد داده)ا.حد( اوو از صـيون تـورا)كـالم(زيـرا.قدم بـرداريم)ا.حد(در راههاي

و صحبت صادر خواهد گشت ازا.حد، »... يروشالييموند

و، يكتـا،ونـدا.حـد در آن روز،؛پادشـاه خواهـد بـود،تمامي زمـينبر،وندا.حد«:)14:9زخريا(
».اسمش يكتا خواهد بود

و صلح بين المللي)و  همزيستي مسالمت آميز

و ، كوته فكرلهي.ادرك آگاهي رات و تمايالت نابخردانه كه اغلب منجر به كشمكشهاي،ي
وه،بيهود ، دوره، دوره گئـوال در نتيجـه. از بين مي برد ستيز بين ملتها مي شود، خود به خودو جنگ
و :دنيا خواهد بود نيز در سراسرو،ييسرائلصفا در سرزمين مقدس صلح

خوو آنها شمشيره...«:)4:3و ميخـا 2:4يشعيا( تبـديل خواهنـد(به گاوآهن)و(د را شكسته اي
ملتـي بـر ملـت.)مبدل خواهند سـاخت(هاي شاخه زني را به قيچي نيزه هاي خودو،)كرد

:دهـد ادامـه مـي)4:4( ميخـا».ديگر جنـگ نخواهنـد آموخـتو،نكرده ديگر شمشير بلند

راي آنهـا كسـو،نشسـته انجيـر خـود در زير درخـتو،هركس در زير درخت انگور خود«
».هراسان نخواهد كرد

وو...«:)2:20هوشيع( قـوم(و آنهـا،را از زمين باطل كردهيآالت جنگو شمشير من، كمان
».امنيت قرار خواهم داددررا) يهود
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صـحبت خواهـدو ماشـيح بـا ملتهـا از صـلح،كمان جنگ از بين رفتهتيروو«:)9:10زخريـا(
»...كرد

و رفتا ، در دنياي حيوانات نيز مشاهده خواهدشد اين حالت :ر تازه بشريت

.و پلنگ در كنار بزغاله خواهـد خوابيـد، گرگ با گوسفند زندگي خواهد كرد«:)6:11-9يشعيا(

و گاوميش و بچه شير آنهـا را هـدايت خواهـديكودك صغيرو،هم خواهند بودبا،گوساله
با. كرد ب گاو هماننـد،و شـير،آنها با همديگر خواهند خوابيده هايچخرس چرا خواهد كرد،

و نوزاد تازه از شير مار بر سوراخ،طفل شيرخوار.گاو، كاه خواهد خورد كبرا بازي خواهد كرد،
در دست خودشده، گرفته  ،تمامي كوه مقدس مـندر.از خواهدكردرا بر مردمك چشم افعي

زيو،آسيبي نرسانده مملـو خواهـد،ونـدا.حـد دانـش را زمـين از خرابي به بار نخواهند آورد،
».را مي پوشانندي كه درياي، همانند آبهاگشت

و گوسفند«:)65:25يشعيا( ، كـاه خواهـد شير هماننـد گـاو.چرا خواهند كرد با همديگر،گرگ
وخورد مندر.خاك، غذاي مار خواهد بود، خرابـي بـهو،آسيب نرسانده،تمامي كوه مقدس

آونبار  ».ردخواهند

 رستاخيز مردگان)ز

تو«:)26:19يشعيا( و اي كساني؛شد زنده خواهند،مردگان  كه در خاك خوابيده ايد، برخاسـته

.»... ترنم كنيد

يتـان بـاال خـواهم شـما را از قبرها،باز كردهرا من قبرهاي شما،اينك«:)12:37-14يحزقل(
و شما را به سرزمين آورد، اي قوم من  خواهيـد!مـن شـما اي قـومو؛خواهم آورد ييسرائل،

راو،كه قبرهاي شما را بـاز كـرده وند، موقعيا.حددانست كه من هستم قبرهايتـانزاشـما
د روح خودو، باال خواهم آورد را بـر سـرزمينتانو شـما.شـد زنده خواهيدو،ميدهرا در شما

و »... انجام دادموه گفتمك،وندا.حددانست كه من هستم خواهيد مستقر خواهم نمود،

دريبسياري از آنها«:)12:2دانيل( شدخا يكه »...ك زمين خوابيده اند، بيدار خواهند
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و)ح وو بيماريپايان،سعادت رويايي بركت  مير مرگ

گ و،والئدر زمان و جهانيان شاهد بركت . بـود وحاني در حـد اعلـي خواهنـدر نعمت جسمي

كراشخاص. يافتدبيماران شفا خواهن همه كه از نقص عضـو ديگـري رنـجكسهرو،الل،نابينا،
،چشم نابينايان روشن شده،در آن زمان«:)5:35-6يشعيا( يافت، همه از ناتواني نجات خواهندمي برد

و،چالق) فرد(... گوش ناشنوايان باز خواهدشدو الل،خيز كرده همانند گوزن جست ترنم خواهد،و
مرگ براي هميشـه«:)52:8يشـعيا(كه گفته شده مرگ ومير نيز متوقف خواهد شد، همانطور» ... كرد

ر،وندا.حدو،از بين خواهد رفت » ...هر صورتي پاك خواهد كردزاااشك

وو،به حد چشمگيري زياد شده،زمين نيز حاصلخيزي را انواع اقسام فرآورده هـاي گيـاهي
:ه بار خواهند آوردبههمه روزه ميوه هاي رسيد،ن نيزدرختا. به وفور توليد خواهد كرد

عد،بيابان صيون«:)51:3يشعيا( شدهمانند آنو،ن خواهد را.ا.حدمثل باغ،صحراي  غـالت

و ...و، زياد خواهم كرد... ».ل زمين را افزايش خواهم داداصح ميوه درختان

همـه تپـه هـا همـوارو، خواهند كردشراب شيرين تراوش،كوهها...و«:)29:36-30يحزقل(
».خواهندشد

بو،در آن زمان«:)9:13عـاموس( زيـرا،نـه دعـواو،نه جنگ، نه حسـادتد،نه قحطي خواهد
شد تمام خوبي هماننـد خـاك در دسـترس خواهنـد،تمامي لذايذو،ها به وفور اعطا خواهند

».بود

و و شگفت انگيز زمان گئوال وقايع ، با تمامي معجزاتي كه قبل از آن بـه شرايط خارق العاده
راو،به خروج از مصر، غيرقابل مقايسه بوده معجزات مربوط وقوع پيوسته، حتي با تحت الشـعاع آنها

.داد قرار خواهند

ون، بايسـتي خاطر اين وجودبا و،لهـي.انعمـات شـان كـرد كـه بركـات  بـه خـاطر عياشـي

وهداا خوشگذراني نبوده، بلكه وسايلي براي رسيدن » مبـامارها«كـه همـانطور. التر مـي باشـندافي

: استشده متذكر

،ي بـر ملتهـايو يا حكمروا،اشتياق ما براي زمان ماشيح، به خاطر سلطه جويي بر دنياو آرزو
به يا و،)اين موضوع(همچنين.وسيله آنها نيست مورد ستايش قرار گرفتن  به خاطر خوردن
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و كه نوشيدن و، بعضي از مردم عاميه غلطدبه عقي عياشي نمي باشد،  فراوانييدارا، ثروت

و،اسب سواري كرده،داشته .ميخوارگي غوطه ور شوند در بزم

ما را از انجام صـحيح،ي است كه در حال حاضريي از سلطه قدرتهايبلكه بيشتر به خاطر رها
و.دارندميوت بازميصوو تورايو شايسته  ما آرزو و اين است،اشتياق آزار كه بدون اذيـت

به زندگي خودتمامي جوانب از طرف ديگران، . دانـش آن اختصـاص دهـيمو تورارا آزادانه

ماو اميد دربدين دليل است،براي آن روز انتظار و آن موقع، كه هـمدگر،صالحان صادقان
و اي خواهد بود ورهدو،آمده وو،حكمت كه عقل خو حقيقت بر دنيا خوبي . اهدشـد مستولي

 مـو،و يا اجبـار،تنبلي بدون هيچ بي تفاوتي،،تورازماني خواهد بود كه دستورات هنگام،آن

شدومهب .اجرا خواهند

دانشـمندان،يهوديـان. خواهد بـود اوند.حدت لهي.او شناختن دانستن دنيا،) مردم(تنها پيشه
كه.بزرگي خواهند بود و)فعالً(آنها حقايقي را  بـهو،دانسـت هستند، خواهنـد تورمسپنهان

؛، دست خواهند يافـت كه در ظرفيت بشر خاكي است از خالق خود، آن طوريي متعاليدانش
از،زمين«:)11:9يشـعيا( كه گفته شده همانطور ييآبهـا خواهد شد، هماننـد لهي.ادانش مملو
».مي پوشانند كه دريا را
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 سومفصل

ִדְמִׁשיָחא( قب)ִעְּקבֹות ل از ماشيحدوره

و،وندا.حد از سويزماني كه و آمدن ماشيح تعيـين شـده براي گئوال ، رازي بسـيار پوشـيده
ها،اين وجودبا. باشد پنهان مي ؛داده شـده اسـت به مـا بسياري در مورد نزديكي وقوع آن،ينشانه
.ح بودبايستي منتظر آمدن قريب الوقوع ماشي،شرايط معيني در دنيا پديدار شوندوقتي كه

و،بسياري از اين شرايط تعيين شده نمايانگر موقعيت بـهو،نگران كننده بوده اضطراب آميز
. مي باشند»اهچبه ته رسيدن«اصطالح 

بـيوشـرمي بـي:چنين توصـيف مـي كنـد،يكي ازمنابع اصلي، شرايط دنيا را در آن زمان
د را ناديـده خواهنـدو، مسـئوليتهاي خـ يـد، مراجـع تقلي زياد خواهد شد، تورم بيداد خواهد كـرديحيا

و،گرفت، مراكز علمي  هرزگي تبديل خواهند شد، بـدون اينكـه كسـي بـه آنهـا به مكانهاي عياشي

شد.ترحم كند .مـورد تنفـر قـرار خواهنـد گرفـت،صـادقان.حكمت حكيمان به فساد تبديل خواهد

خانواده ها از همديگر پاشيده.ند كردجوانان به پيران بي احترامي خواه.حقيقت از دست خواهد رفت
. خواهند شد

ي دانشمندان، زياد شدن بدبختي: منابع ديگر چنين اضافه مي كنند و،هـا كاهش در شماره
و،خبر چيني،ييصدور احكام بد، تهمت گو و بيماريهـاي خطرنـاك امـراض ، ميـابي كاالهـاك، فقـر

و.جنگهاي بين الملليو منازعاتو،ييگو، كفررينفن فالكـت به طور خالصه، زماني مملـو از رنـج
گو سيدرخواهد به نظر كه چنين به طوري،خواهد بود و.در خواب استا.حدييكه اينهـا همـه درد

مي،كه فقط به وسيله اميدواري براي سعادت بعد از آنها،رنج قبل از ورود ماشيح هستند قابل تحمل
.باشند

ز« ف شده اي هستيوال وقتي كه شاهد نسل رو به و منحر ، اميد به او داشته بـاش گذاشته
ك... .، بـراي او منتظـر بـاش مر خم كـرده وقتي كه شاهد نسلي هستي كه زير بار گرفتاريها

».وقتي كه شاهد جنگ بين ملتها هستي، منتظر قدم ماشيح باش
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با،پس جاي تعجب نيست كه بعضي از دانشمندان تلمود  ا در رابطه ز آمـدن روزهـاي قبـل
هاو،نشان دادهفراوان، از خود اضطراب ماشيح را،بگذار بيايد«ي از قبيلياز آن با گفته ولي مـن او
و متداول بين مردم، انتظار براي آمدن ماشـيح،با اين حال. ياد كرده اند»نبينم ،طرز فكر مورد قبول

.عليرغم همه مقدمات اضطراب انگيز آن مي باشد

وبا اين همه، گرفت ، غيـر قابـل قبل از آمدن ماشيح پيش بينـي شـده عذابي كه براي اريها
ت.اجتناب نخواهد بود :)ب98سنهدرين(ودلمبه گفته

اعمـال نيـكو تـورا است كه به ماشيح رهايي يابد؟ بهتر) آمدن(انسان چه كند تا از درد«
».مشغول شود

و ، عالئم و نشاني به عالوه  نيز در رابطه با زمـان قبـل اي ننده اميدوارك هاي مسرت بخش

و،عنوان مثالهب.از آمدن ماشيح پيش بيني شده اند ، خوشـبختي نسـبتاً زيـاد مـردم دنيـا پيشـرفت
درو،دروازه هـاي عقالنـي در بـاال«، باز شـدن تورامطالعهدر تجديد حيات چشـمه هـاي حكمـت

كه»پايين درباز شدن«، و پيشرفت تعاليم رمزي، با ظهو»باال دروازه هاي عقالني  عرفانوقباال،،ر

وبا،»باز شدن چشمه هاي حكمت در پايين«و،، بسيار مشهود بودهتورا اكتشافات علمـي پيشرفتها
، عالئـم كه ماشيح به پا خواهد خواست موقعي«همچنين.قابل رويت است تكنولوژي امروز، كامالًو

درو،شگفت انگيز و دنيا معجزات بسياري ».پيوست قوع خواهندبه
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 چهارمفصل

 شخصيت ماشيح

 بشر خاكي:ماشيح) الف

دورهو ماشـيح،گار بـود.كه از اولين لحظه خلقت در نظر پرورد،ي از آفرينش دنيايهدف نها
ا،نتيجهدر.گئوال مي باشد آماشيح يكي .فرينش مقـدم اسـت زموضوعاتي است كه حتي بر موضوع

،مـادييدنيـاو ولي از جنبه فيزيكي.او روحو،اي است به اصل يا موضوع ماشيح اشاره،البته اين
.، يك بشر خاكي استماشيح

نشـانه تنهـا. كه به صورت عادي متولد شده است،از اوالد بشر،انساني است خاكي،ماشيح
او در مورد و نسب ه،اصل پسرش شـلومو از نسلو،)حضرت داود(خلماين است كه از اعقاب داويد
اويپارساوصداقت. مي باشد)حضرت سليمان(هملخ  در از بدو،ي حـال افـزايش تولد به بعـد، دائمـاً
و،بوده واالترين درجات تكامل روحـي دسـتو به عاليترين اعمال شايسته خود،و به خاطر فضيلت

.خواهد يافت

 هر دورهدرحماشي)ب

آ اواايـن بـد،حال با اين. اردد در هر دوره وجود،دن ماشيحمامكان درن معنـي نيسـت كـه
و،وقت مناسب براي ظهور شد از آسمانها پايين آمده مي تـوان بلكه برعكس،!در زمين ظاهر خواهد

و،بشري خاكي.هميشه روي زمين است،گفت كه ماشيح و بـا پايـه روحـاني مقـام بسـيار مقـدس
)وو،داشته كه در هر دوره وجود،)ديقص  فرزندي از طايفه يهودا بـه،هر دورهدر«: ناظر است حاضر

».، برازنده استييسرائلكه براي بودن ماشيح،دنيا مي آيد

را نجـات دهـد، نشـاماي ييسـرائل،ماشـيحو،گالوت به پايان رسـيده بايد روزي كه در آن،
بهه،كه از ازل در باغ عدن بوده، پايين آمد،ماشيح از قبل موجودو مخصوص  » صـديق«فـردآنو

. اهدا خواهد شد

ربي مبه،رشه سوف چنين توضيح،اين موضوع را در سوالنامه خود،»ֲחַתם סֹוֵפר«معروف
:مي دهد
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در)ماشيح( نهال نورسته داويد در مورد« : نظـر گرفتـه شـود، ايـن مقدمـه بايسـتي در ابتـدا

م را ييسـرائل نـوز از اينكـههو،، به هشتاد سالگي رسيدييسرائلقوم ناجي اول شه،حضرت
ونـدا.حـد كـه حتـي مـوقعي.و آن را احساس نمي كـرد،نجات خواهد داد، اطالعي نداشت

و را،منتا بيا«: به او گفت،متبارك مقدس و،او سـرباززده»...فرسـتمبنـزد فرعـونهب تو
شد راضي به  ناجي نهايي نيـز صـدق مـي در مورد،همين موضوع.قبول اين ماموريت نمي

.كند

وي بـه دنيـايهميقداش خراب شد، نشامابِتهمان روزي كه  آمـد كـه بـا حسـن صـداقت

را،فضيلت خود او خود،در موقع مناسب،وندا.حد.ستهنوز داراشايستگي ناجي بودن را بـه
كه.را براي انجام ماموريت خود خواهد فرستاداوو،ظاهر كرده در آن موقع، نشاماي ماشيح
اوپنهان بوده عرش اعالدر،او تا زمان آمدن .فرود خواهد آمد، بر

ما همين مي در مورد طور نيز و شائول پادشاه  كه آن را قبالً،تقدسبينيم كه روح پادشاهي

از در وجود خود اصالً او،مسـح شـد)ه عنوان پادشـاهيب( اينكه احساس نكرده بود، بعد بـر
 ...آمد

بـه خـاطر گناهانمـان،.باخبر نيسـت ذخيره اي در خوداز اين نيروي،آن شخص صديق نيز
و رفته اند اعصاردر» صديق«بسياري از اين اشخاص  ما شايستگي نداشتيمو، گذشته آمده

و.ماشيح به آنها اهدا شود روحكه  ) افـراد(برازنده قبول اين ماموريت بودند، ولي آنها درخور

»...ندنداشت دوره آنها اين شايستگي را

و صفات خاص ماشيح)ج  شخصيت

و:او خواهد آمدبر،وندا.حدروح«:)2:11-4يشعيا( و روح عقل ، روحييتوانـا فهم، روح تـدبير
و ترس باو.لهي.ادانش باو،ديد چشمانش قضاوت نخواهد كردبا،الهام شده لهي.اترس او

راتهي.نخواهد دادافتو،سمع گوشهايش راي افتادگـانبـو،هبـا عـدالت داوري كـرد دستان
دهـان خـود كالمو ظالمان زمين را با عصاي؛با تساوي حقوق تصميم خواهد گرفت،زمين
بشرو،كوبيده ».برد از بين خواهد، خودانلب)منسي(نفسا يران را

»... با پيروي از دانش خود، عادالن را تبرئه خواهدكرد،مني بنده«:)53:11يشعيا(
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ياينك «  و،من بنده و عاقل »بسـيار بلندمرتبـه خواهـد بـودو،سرافراز خردمند، واالمقام

او.)52:13يشعيا( م،ااوراهـ(از پدران قـوم يهـود.نيز فزوني خواهد داشتاز شلومو هملخ، عقل ودانش
وييص ازيانب نيزو،)يعقوو حاق پا مشه ربنو ائي كه بعد از بسـياريو،بـوده تـر بلندمرتبه،خواستندبه
ازج وي،مقام، شان.خواهد بود نيز باالتر مشه ربنووانب، حتي اوهااز همه پادشا،و احترام ن قبـل از
و تنهاهبود معظمي) پيامبر(او ناوي.است اترفر مقام دوم،مشه ربنو، فقط در مقايسه با از اين لحاظ،

و. راخواهد داشت و خصوصيت البته همه شرايط بر هاي عقالني اي نبوت را دارا خواهـد روحاني الزم
.بود

و و،در فكر ملت خويش اسـت او همانند چوپاني باايمان، چنان دلواپس  كـه هـر نـوع رنـج

داوطلبانه بر خود قبول كرده، مبادا حتـي يـك ست،ي نجات يكايك آنها عذابي را كه تضمين كننده
.دست برود نفر از آنها

يادا،ماشيح در ئماً در حال مطالعه  مشغول انجام اعمـال نيـكو،تعاليم آن بودهو توراتفكر

ملـتاو. واهـد كـردخهـدايت لهـي.انهـا را در راهآو،را تعلـيم داده او تمامي ملت يهـود. مي باشد
با ييسرائل و را وو،واداشته تورابه پيروي از قوانين،يت خودشانرضاميل بـه هـم خـوردگي نقض

.مبارزه خواهدكردا.حدهرادرو،تعاليم تورا را از بين برده

وو،نويني ارائه خواهد داد، ايده هاي كامالًماشيح را بـه قـدري آشـكار رموز مخفي تورا راز
دريكه تمامي تورا،خواهد كرد نـاچيز،تـوراي ماشـيح علـم در برابر دنياي كنوني مطالعه شده،ي كه
.خواهد بود

م،براي اثبات هويت خود،ماشيح شاحتياجي به انجام و گفتيهاي خارق العاده نخواهد عجزات
.اين كار را خواهدكرداو،ولي با اين وجود. داشت
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 فصل پنجم

 ماشيح تاريخ آمدن

گفته شـده» يشعيا«در.شيده استتاريخ واقعي آمدن ماشيح، رازي است كه از بشر خاكي پو
اي آفـرينش تعيـينداز ابت،»قتو«كه اين،پيوست به وقوع خواهد،آن) مناسب(در وقت گئوال،كه 

و شرط مي باشـد،،)خر زمانآ-ץֵק(اين زمان موعود.گشته است بـدين معنـي كـه بـه بدون قيد
و )نـام( بـه خـاطر«: گفته شـدهكه همانطور بستگي نخواهد داشت؛ ييسرائلشايستگي ملت لياقت

را) گفته(و به خاطر،خود انجام دادم به خـاطر«:و نيز؛)48:11يشـعيا(»...انجام خواهم داد خود، آن
حرا، مباداسم خود )20:9يحزقل(».ت شودمدر نظر ملتها بي

در،با اين وجود و اصطالحاتي كه و نقـيض هناوي يشعياكتاب لغات  به كار برده شده، ضـد

آن«: آنجا گفته شدهدر.مي باشند مناسـب قـتودر«».را تسريع خـواهم كـردآن، در وقت مناسب
م»آن و، يعني زمان را«تعيين شده از قبل، درحاليكه عين ، بدين معني اسـت»تسريع خواهم كرد آن

ازو،كه گئوال امكان دارد زودتر آن» وقت«قبل ايـن تنـاقص در تلمـود.به وقـوع بپيونـدد،مناسب
و«:بدين طريق حل مي شود را اگر آنها شايستگي و اگـر تسريع لياقت داشته باشند، آن خواهم كرد،

».در وقت مناسب آن خواهد بود،نه

،هـر روز يـاو،هـر لحظـه ماشيح مي تواند: نتيجه گيري از اين موضوع، بسيار روشن است
، اگـر بـه)خواهـد آمـد(امروز«:)مزامير داوود( به نقل از تهيليم. حتي قبل از زمان تعيين شده بيايد

».نداي او گوش دهيد

، زيرا طبق آنچـه گفتـه شـد، مخصوص به خود مي باشد) خر زمانآ-ץֵק(هر نسلي داراي
و حاضر است،)ستاگر چه در خفا(ح در هر دوره اي ماشي ،هداو هر لحظه آماده براي ظهور بـو.زنده

مـدت قبـل از طـول تماميدر.به او ابالغ شود، ظاهر خواهد گشت لهي.او به مجردي كه از جانب
ن بسيار مناسبي هستند كه به نحو آسانتري مي توان باعث آمـدو خاصاي آن، زمانه) مناسب(وقت 
.وي شد


