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 اسراءدر سوره مبارکه  لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع
 *خیتار  و ثیحد، رهگذر قرآن از

 1ییکهنمو ییرضا یعل
 دهیچک

سخن  شانیآن دو عقوبت ا تبعبهو  لیاسرائیبندر خصوص دو افساد  یاله دیاز وع، اسراءاز سوره مبارکه  یاتیآ
، یخیتار  و یثیحد، یقرآن شواهد و لیدل  به استناد با و یلیتحل یفیتوص وهیمقاله حاضر درصدد است به ش. اندگفته

  .دینما ییشناسا را دیوع نیا ینیع مصداق
ط توس، عقوبت نخست و بوده لیدولت اسرائ لیبا تشک هودی یافساد کنون، افساد اول موعود رسدیمبه نظر 

. افساد  افتی خواهد تینیع، اندرانیامنتسب به منطقه و  (عج)ظهور حضرت قائم  سازاننهیزمکه  مجاهدان مسلمان
 (عج) یمهد امام توسط دوم عقوبت و بود خواهد دجال موعود فتنه همان ـ شانشاخص افساد نیآخر ـ  زین شانیدوم ا

ه ب بنا، نیهمچن .بود خواهد امتیق آستانه در رخداد نیا یشواهد طبق که افتیتحقق خواهد  (ع) یسیع حضرت و
 خواهند داشت. تیمدخل لیاسرائیبن در هر دو افسادِ  زین( ع) تیباهلمنافقاِن دشمن  یشواهد

یم فرجام ، لیاسرائیبنعقوبت  دو، لیاسرائیبنافساد  دو، اسراءسوره واژگان کلیدی:  .لیاسرائرژ

                                                           
(ی)مقاله پژوهش 05/05/1399: رشیپذ خیتار  25/01/1399ارسال:  خی* تار   

 alirk1353@iaukhoy.ac.ir/ رانی، ای، خویاسالم آزاد دانشگاه واحد خوی، ،ثیگروه قرآن و حد اریاستاد. 1
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 مقدمه-1
 نیمه .سخن رفته است هودیقوم ، گرید ریو به تعب لیاسرائیبندر خصوص ، میاز قرآن کر یفراوان اتیآ در
 انیم ژهیو چالش .خصوص باشد نیدر ا شتریتأمالت ب زهیانگ یستیموضوع است و با تینشانگر اهم، بسامد

در  .کندیم دوچندانرا  لیاسرائیبن بر ناظر اتیآ یبه واکاو ازیاحساس ن زیدر دوران معاصر ن هودیاسالم و 
 104 هیآ، نیو همچن 8تا  4 فهیشر اتیآ .استتوجه  محل ژهیو طوربه اسراءاز سوره مبارکه  یاتیآ، انیم نیا
 :استداده  گزارش شانیو دو عقوبت ا لیاسرائیدر خصوص دو افساد بن یاله یسوره مبارکه از اعالم قطع نیا

 تَ  یاْلِکَتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِ  یَل فِ یِإْسَرائِ  یَنا ِإَلی َبنِ یَوَقَض ْرِض َمرَّ
َ
ا َکبِ یاأل َفِإَذا َجاء َوْعُد *  ًرایِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّ

ولُهَما َبَعْثَنا َعلَ 
ُ
ْولِ یأ

ُ
َنا أ ٍس َشِد  یُکْم ِعَباًدا لَّ

ْ
ْفُعوًل یٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الد  یَبأ َنا َلُکُم ُثمَّ َرَدْد  *اِر َوَکاَن َوْعًدا مَّ

َة َعلَ  ْمَواٍل َوَبنِ یاْلَکرَّ
َ
ْمَدْدَناُکم ِبأ

َ
ْکَثَر َنِف یِهْم َوأ

َ
ُتْم  *ًرا یَن َوَجَعْلَناُکْم أ

ْ
َسأ

َ
نُفِسُکْم َوِإْن أ

َ
ْحَسنُتْم أِل

َ
ْحَسنُتْم أ

َ
 ِإْن أ

ٍة َولِ ْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َکَما َدَخ یُسوُؤوْا ُوُجوَهُکْم َولِ یَفَلَها َفِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لِ  َل َمرَّ وَّ
َ
ُروْا َما َعَلْوْا یُلوهُ أ َتب 

ن  *ًرا یَتْتبِ 
َ
ُکْم أ بُّ َم ِلْلَکاِفرِ یَعَسی َر ْم ُعْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنَّ ؛ (8-4/ 17: اسراء) ًرایَن َحِص یْرَحَمُکْم َوِإْن ُعدتُّ

 نی)سرزم نیکه: قطعًا دو بار در زم میکرد اعالم لیاسرائیرا مقرر نموده و آن را در کتاب به بن ییحکم نهاو »
که آنگاه، آن یشد. در پ دیمرتکب خواه یبزرگ ییجوینمود و قطعًا برتر دیمعهود= قدس( افساد خواه
 کارگریخودمان را که سخت پ یبرا یبندگان، برسد، )افساد( از آن دو )افساد( نی)هنگامه عقوبِت( موعوِد اول

ها را )جهت خانه انیکه م ییتا جا میکنی)و عازم نموده و بر شما مسلط( م ختهیشما برانگ هیعل، و دالورند
ق است.  یا( وعدهنیو )ا کنندیمجازاتتان( تجسس م سپس )تمکن و تحقِق( حمله مجدد )و غلبه( بر محقَّ

 مهاجراِن( شما :ای( )ی)اعزام کارگراِن یو پ میکنیامدادتان م یو با اموال و پسران میگردانیرا به شما بازم شانیا
ن : از آای( )دیبه خود )کرد دیکرد یو اگر بد دیکرد یکیبه خود ن دیکرد یکی. اگر نمیدهیقرار م شتریرا ب

را  نیشی)افساد( فرارسد )باز همان منتقمان پ نیکه )هنگامه عقوبِت( موعوِد آخرپس آنگاه؛ خودتان است(
 (باردب تانیرو از یخوار و شکست: ای) کنند هیکر را تانیهاچهره تا( میکنیو مجددًا بر شما مسلط م ختهیبرانگ

 را( لیاسرائی)=بن شانیا علو   تا و شدند داخلش باراول که گونههمان شوند داخل( ی)االقص مسجد به تا و
 به انپروردگارت بساچه( دوم عقوبت از. )بعد کنند نابود کسرهی( شدند مسلط آن بر)منتقمان(  را آنچه: ای)

 قرار کافران یبرا یزندان را جهنم و؛ میگردیبازم( عقوبت به زین)ما ، دیبازگرد( افساد)به  اگر و ورزد مهر شما
 .«میداد

 ِْرَض  اْسُکُنواَل یِإْسَرائِ  یِلَبنِ َوُقْلَنا ِمن َبْعِده
َ
/ 17: اسراء) ًفایَلِف  ِبُکْم  ِجْئَنااآلِخَرِة  َوْعُد  َجاءَ  َفِإَذا اأْل

104)1 

                                                           
وعد »متوجه شد که مراد همان  توانیم یروشنبه یاند؛ ولدانسته امتیناظر به ق 104 هیرا در آ «وعد اآلخرة» نیاکثر مفسر .1

دو بار استعمال شده است که هر دو در  نیتنها در هم «وعد اآلخرة» ریتعب، است؛ چراکه در کل قرآن 7 هیمطرح در آ «اآلخرة
 یامذکور در جمله ریتعب، تر آنکه هر دو باراست و مهم «االرض»و هر دو مرتبط با  لیاسرائیسوره اسراء و هر دو در خصوص بن

َفِإَذا  104 هیدر آ عیاستفاده از فاء تفر ییعالوه بر آنچه گذشت عالمه طباطبا .«َوْعُد اآلِخَرةِ  َفِإَذا َجاء»شده است مطرح  کسانی
 (. 220، ص13، ج1390، ییدانسته است )طباطبا 7 هیبر آ 104 هیبر ناظر بودن آ یانهیقر زیرا ن ...َوْعُد اآلِخَرةِ  َجاء



 

  67    ییکهنمو  ییرضا یعل/ در سوره مبارکه اسراء لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع

 نیسرزم ای – انیفرعون نی)سرزم نی: در زممیگفت لیاسرائی( به بنانیآن )= غرق شدن فرعون از بعدو »
 فرارسد( افساد) نیآخر موعودِ ( عقوبِت  هنگامه) که آنگاه پس؛ دیشو ساکن( هانیسرزم مطلق ای – مقدس

 .«دیاگردآمده کجای( مختلف مناطق( )از که گونهنیا)=  کهیدرحال میآوری( مقدس منطقه به) را شما
 حاضر قیکه تحق آن است ینیو مراد ع یکشف مصداق خارج، فهیشر اتیآ نیمطلب مهم در خصوص ا

 عنوان مندرج در پنج ینیصداق عم که است آن یپ در حاضر مقاله، ترقیدق عبارت به .راستاست نیهم در
عقوبت  تیو ماهعقوبت اول ) یمصداق خارج .2؛ افساد اول ی. مصداق خارج1: دیرا کشف نما اتیآ

. 5افساد دوم و  ی.مصداق خارج4؛ لیاسرائیبنبه  یرگیمرحله بازگشت چ ی.مصداق خارج3؛ (کنندگان
 (.کنندگان عقوبت تیعقوبت دوم )و ماه یمصداق خارج

 چراکه؛ تمضاعف اس یتیاهم یدر دوران معاصر دارا، فهیشر اتیآ نیا قیدق و حیصح قیتطب و نییتب ارائه
 نییتب است و لیچالش اسالم و اسرائ یعنی یکنون یایدر مظان  ارتباط با چالش بزرگ دن فهیشر اتیآ ،اوالً 

 داشته باشد قیعم ریتأثراستا  نیامت اسالم در ا یدر راهبردها تواندیمارتباط  نینبود ا ایبود  قیو دق حیصح
 نو و مهم از اعجاز قرآن خواهد بود. یکاشف از مصداق، اثبات رابطه مزبور ،اً یثان و

 .است شده انیب یمختلف مطالب ریتفاس در، بحث محل فهیشر اتیآ یدر خصوص مصداق خارج
 شیپ، یاله ییشگویپ نیکه تمام اتفاقات مندرج در ا اندمتفقخصوص  نیعمومًا در ا، گذشته ریتفاسمؤلفان 

، 3، ج1418بیضاوی،  /388-357، صص17، ج1420طبری، )از جمله ر.ک:  است افتهیاز اسالم تحقق 
 یبرخ، م 1948در  لیدولت اسرائ لیاما بعد از تشک؛ (32-24، صص14ج، 1420 عاشور، ابن /284ص

افساد و عقوبت اول را مربوط ، یبرخ .رهنمون شدند فهیشر اتیدر خصوص آ یدیجد قاتیمحققان به تطب
-118صص، 2007، جمله: شیخو ز)ا انددانسته لیاسرائ یاز اسالم و افساد دوم را ناظر به دولت فعل شیبه پ

 ،1ج ق،1423 میدانی، /20-14، بی تا، صصجرار /3040-3039 صص ،6ج، 1424 حوی، /125
 (ص)رم اک امبریپ انیتقابل م اناتیافساد و عقوبت نخست را ناظر بر جر، گرید یو برخ( 562-551صص

 شعراوی، /20-16صص تا، بی )از جمله: تمیمی، انددانسته یو افساد دوم را ناظر بر فتنه کنون نهیمد هودیو 
 یدولت کنون لیتشک، گرید یو برخ( 72-67صص ،1382 کورانی، /8375-8343صص ،13ج ،1997

، 1385 ،فتالویز جمله: )ا انددانسته ندهیمراحل را مربوط به آ رینموده و سا قیرا بر افساد اول تطب لیاسرائ
 .(413-200صص ،1433 عاملی، مرتضی /275-258صص

نکات و اشارات مندرج در  رو با تمرکز ب یلیتحل یفیدرصدد است با روش توص پژوهش حاضرحال 
مرتبط با  یخیتار یهاگزارشحوزه و  نیمرتبط با ا ثینگرانه به احادبا نگاه جامع ،نیو همچن فهیشر اتیآ

و بر  این اساس به این برآورد رسیده است  دیارائه نما فهیشر اتیآ یابیدر خصوص مصداق نوکاوشی، بحث
که قریب به اتفاق دیدگاه های ارائه شده دارای اشکاالت کالن و خرد هستند هرچند دیدگاِه اخیِر مطرح شده 

اه نگارنده ته، با دیدگدر پیشینه، در همین حد که افساد اول را بر تشکیل دولت کنونی اسرائیل منطبق دانس
دیگر متفاوت است. کوتاه سخن آنکه تحقیق حاضر به فضل  تعیین مصادیِق همراه است ولی باز در جزئیات و 

  های  تازه و دقیق تر و مستندتری در راستای مسئله تحقیق ارائه نموده است. الهی، حرف
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 یکنون افساد با نخسِت  افسادِ  مطابقت-2
هود که از ی یکنونرسد افساد یبه نظر م، لیاسرائیبن خیتار اتیو واقع فهیشر اتیبا توجه به ظاهر آ

، م است1967م و اشغال شهر قدس در 1948ل در یم غاصب اسرائیل رژیتشک، مراحل تبلورش نیترمهم
  فه باشد.یات شریدر آ شده مطرحافساد نخست  یتحقق خارج

 و شواهد  لیدل  -2-1
 :گرددیمارائه  یمطابقت افساِد نخسِت با افساد کنونو شواهد  لیدال ،در ادامه

  با اوصاف دو افساِد موعود لیاسرائیبن نیشیپ یفسادها ِی ناهماهنگ -2-1-1
 است: لیاسرائیبندر دو افساد  یژگیاز چند و یحاک، فهیشر اتیظاهر آ
ا َوَلَتْعُلنَّ ...  :است ریو سلطه کب یبا علو و برتر توأماز دو افساد  سخنالف(   . ًرایَکبِ  ُعُلوًّ

منتسب  لیاسرائیبنمطلق به  طوربه چراکه؛ است لیاسرائیبن تیسخن از دو افساد منتسب به کل ب(
 ....َل یِإْسَرائِ  یَنا ِإَلی َبنِ یَقَض  :شده است

و  لیاسرائیبن انیمو سلطه  یرگیتبادل چ مکرر چراکه؛ است یتیو حاکم یسخن از دو افساد دولت ج(
یبناز سلطه و حکومت  یشدن اماکن و مسجد مطرح شده است که حاک دست به دستهمراه با « عبادًا لنا»

 در منطقه دو افساد است. لیاسرائ
« عبادًا لنا»توسط  یمسجداالقص، در هر دو افساد ظاهراً  و سخن از دو افساد در منطقه قدس است د(

ٍة ْدُخُلوا یَولِ : شودیمفتح  َل َمرَّ وَّ
َ
 (.239-234صص، 1397، ییرضار.ک: ) اْلَمْسِجَد َکَما َدَخُلوهُ أ

یبن ، زیراستین مشاهده قابل لیاسرائیبن نیشیپ خیمشخصات در تار نیبا ا یافساد ،گریدسوی از 
 :اندبودهحکومت مستقل  یکاًل در دو دوره دارا نیشیدر ادوار پ لیاسرائ

و  لیاسرائیبنبر  (ع)حضرت داود  یپادشاه ،جالوت و در ادامه آن برطالوت  یوزریپدوره نخست با 
ادامه  )ع( مانیحضرت سل العادهخارقو  ییبا حکومت استثناآغاز شد و  تختیپا عنوان به میاورشل نییتع

، شانیا دچار تفرقه شدند و ده سبط از دوازده سبط لیاسرائیبن )ع( مانیبعد از رحلت حضرت سل یول ،افتی
 عنوان حتت نیامیبن و هودای سبط دو و دادند لیرا در شمال منطقه قدس تشک میافرا ای لیکشور مستقل اسرائ

آشور نابود  یامپراتورق.م توسط  733در  یمملکت شمال .دادند ادامه را قدس بر تیحاکم هودای مملکت
در سال  ـ ودب گانگانیاز ب ترامانو در  رتریو فق ترکوچک یکه نسبت به مملکت شمالـ  یشد و مملکت جنوب

، 8ج، 1999، یریمس.ک: رنابود گشت ) ینو بابل یامپراتورر پادشاه دوم صَّ خت نَ ق.م توسط بُ  587
 (.58-53صص

عد از بمربوط است؛  انیابک  به دوران مَ ، ـ افتیدر قدس تحقق باز که ـ  لیاسرائیبندوره حکومت  نیدوم
 از پس و بود بابل حکومت طرهیدر س سال 48قدس حدود  منطقه، توسط بخت نصر هودایمملکت  ینابود

 آن از بعد؛ قرار گرفت رانیا یامپراتور اریسال در اخت 208حدود ، بر بابل یکورش هخامنش یروزیبا پ، آن
سال در دست  123 آن از بعد وواقع شد  انیونانیسال در دست  7 یاسکندر مقدون ییکشورگشا انیدر جر زین



 

  69    ییکهنمو  ییرضا یعل/ در سوره مبارکه اسراء لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع

 نیدر همتا آنکه . (458ص، 1384، انیمیکر)ر.ک:  بود هیسور انیسلوک اریاخت در سال 58 و انیمصر
 کلیبرآمد و در ه هودینمودن  مالیو پا فیتضع درصدد ـ هیسور یحاکم سلوک ـ چهارم وخوسیانت ،دوران

 یمکاب یهودای یبه رهبر انیهودی، آنبه دنبال  که ساخت انیونانی یاهتب یهایقربان یبرا یمذبح مانیسل
( ق.م70 -ق.م 142سال ) 70حدود توانستند به استقالل برسند و  انیمکاب ،تاً ینها و دندیشور انیسلوک هیعل

، تریزع /458ص، همو)ر.ک:  افتیخاتمه  نیبر فلسط انیبا تسلط روم زین حکومت نیا .شوندبر قدس حاکم 
 . (66-64صص، 1362

، شیادیبعد از پ و عملکردشان شیدایپبا توجه به منشأ ، انیمکاب دولت، مذکور دو دوره حکومت نیاز ا
 یادهاتاکنون افس زین یو کس طرح استقابل یاستکبار یانیجر عنوانبهو نه  یافساد یانیجر عنوانبهنه 

به ، بر قدس لیاسرائیبناما دوران حکومت اول ؛ نداده است قیدوران تطب نیرا به ا فهیشر اتیدر آ شدهمطرح
یبن یایبارها در کالم انب زیآن توسط بخت نصر ن یپر از فساد بوده و سرنگون یدوران، قیعت عهدشهادت 

-22: 14، ر.ک: کتاب اول پادشاهان نمونه یبرا) است مطرح شده شانیا یعقوبت فسادها عنوانبه لیاسرائ
 یاز علما یبرخ ،نیو همچن نیشیپ مفسران اکثر اشتباهعامل ریشه  نیهم .(18-8 :1، ایارم یمراث و 24

 لیاسرائیبننخست  ِت یحاکم از یخیتار یهاگزارشدقت در  .رودبه شمار میافساد اول  قیدر تطبمعاصر 
 فهیرش اتیآ زیرا ،ستین اتیبر دولت ُمفسد موعود در آ قیقابل تطب زیکه آن ن کندیمروشن در منطقه قدس 

یدرحال دیگویم( در منطقه قدس سخن لیاسرائیبن ری)نسبت به غ ریبا علو و سلطه کب توأم، یدولت یافساد از
. این شواهد نداشته است ینمود لیاسرائیبندر دوران دولت نخست  تیعلو و قهار، بر اساس شواهد که

 :عبارتند از
 و حضرت )ع( حکومت مقتدرانه حضرت داود ییدوران طال انیبعد از پا یخیتار یهاگزارشطبق الف( 

ند نبود یطی( در شراهودای) ی( و جنوبلی)اسرائ یدو کشور شمال، لیاسرائیبنمملکت  میو تقس، )ع( مانیسل
و  یرد تعدمو فراوانبلکه در موضع ضعف قرار داشته و  ،داشته باشند طرهیو س یبرتر گرانیکه نسبت به د

فاقد استقالل و  حکومتشان، و در مقاطع متعدد گرفتندیمقرار  انیو بابل انیو آشور انیو آرام انیتجاوز مصر
، خیکتاب دوم توار /25-12، نکتاب اول پادشاهامنطقه بود )ر.ک:  یهاقدرتبه  هیموظف به پرداخت جز

 .(58-53صص، 8ج، 1999، یریمس /10-36
ده پرداخته ش یو اسارت بابل میاورشل یرانیمختلف به عوامل و یایبارها از زبان انب قیدر عهد عتب( 

ر.ک: کتاب دوم  مثالً مطرح شده ) یپرستبتو  یورزشرکبه  لیاسرائیبنآن رغبت  نیتریاصلاست که 
 نشانیدر سرزم شانیا ( و در مرحله بعد شرارت16-15 :1، ایارم و 16 – 5 :8، الیحزق /16-11 :21، پادشاهان

 :7، الیر.ک: حزق مثالً مطرح گشته است ) یعدالتیبو رشوه و زنا و ظلم به ضعفا و  یزیقتل و خونر لیاز قب
در سوره  اشاره مورد زیمقطع همان افساد علوآم نیدر ا لیاسرائیبناگر فساد  آنکه حال؛ (10-1 :5، ایارم /23

 عنوانبهمطلب  نیهم زین لیاسرائیبن یایانب انیدر ب بایستمی، بود لیاسرائیبن ریو استکبار نسبت به غ اسراء
 !گرفتیمقرار  دیتأکعامل عقوبت مورد 

با  قیکه قابل تطب یافساد چیه نیشیدر دوران پ لیاسرائیبن گیریم کهنتیجه می ،با توجه به آنچه گذشت
 .اندنداشتهباشد  سوره اسراء اتیدو افساد موعود در آ
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 اتیافساد موعود در آ یهاشاخصهحائز ، لیاسرائ یدولت کنون -2-1-2
 افسادِ است و  اتیدر افساد موعود در آموجود  یهایژگیوتمام  دارای یروشنبه لیاسرائ یدولت کنون

 است.  افتهیحکومت تبلور  نیدر منطقه قدس در وجود ا با علو توأم ِی دولت

 لیافساد اسرائ بودِن  زیعلوآم ینمودها یبرخ -2-1-2-1
 شود:اشاره میاد اسرائیل فسنمودهای علوآمیز بودن ادر این بخش به برخی از 

 شانیا دیتبع و قتل و گرانید نیاشغال سرزم -2-1-2-1-1
 لیتشک سمیونیحزب صه ،تاً یهم دادند تا نها دست به دست یو مذهب یو اجتماع یاسیعوامل مختلف س

 لیاسرائ دولت لیتشک، اعراب یم با اشغال اراض1948و در  افتیاقتدار  نیدر فلسط سیانگل تیشد و با حما
ه بارها اقدام ب، لیاسرائ لیقبل و بعد از تشک هاستیونیصه .(346-95: 1362، تری)ر.ک: زع نمود اعالم را

نموده  عامقتلقاسم اعم از زنان و کودکان را  کفر یمردم روستامورد آن  کیکه در  اندنموده یعادکشتار مردم 
صدها هزار نفر مردم ، نیآغاز یهاسال(. در همان 337: همور.ک:  مثالً را مثله کردند ) یشانهاجنازهو 

بق ط .بمانند یو در فقر و سختخود را ترک کرده و تا آخر عمر آواره  یمجبور شدند خانه و مزارع و تمام زندگ
ساکن بودند  نیعرب در فلسط 1.200.000حدود  لیاسرائ لیدر آستانه تشک، گرفتهانجام یسرشمار

. تعداد (397ص، همو) تعداد آواره شدند! نینفر از ا 1.000.000 بیقر( که 42ص، 1362، تری)زع
بسته به وا ینیآوارگان فلسط یابیو کار یآمار آژانس امدادرسان کهییاست تا جا افتهی شیمدام افزا، آوارگان

از  یمین باً یتعداد تقر نیا. کندیاشاره م 2018تا سال  ینیآواره فلسط ونیلیم 6سازمان ملل )آنروا( به حدود 
، میتسن یخبرگزار (نفر است ونیلیم 13حدود  هاآنکه تعداد  دهدیم لیجهان را تشک انینیفلسط تیجمع

 (.2036942 :خبر کد، 98/ 3 /30

  ینیسرزم توسعه عطِش -2-1-2-1-2
 نیکه ا اندنمودهبارها ابراز  ،انددادهتاکنون انجام  هاستیونیصهکه  یاگسترده یهایاشغالگر رغمیعل

در  مسیونیاز رهبران صه یکی ،نمونه عنوانبه است! شانیا موردنظر لیاز اسرائ یتنها بخش یمقدار اراض
 نیا با نکهیکه هدف ما از ا مییبگو اکنونهمالزم است ما با صراحت از »گفت:  لیم در پارلمان اسرائ1952

عراق و  نیبا وسعت ب یاست که مملکت نیا میکشیم لیدولت اسرائ طرفبهرا  ایدن هودیسرعت و عجله تمام 
جمله  نیا لیپارلمان اسرائ یاساس شعار رسم نی( و بر ا442ص، 1362، تری! )زع«میینما جادیا سیئسو

 . (443ص، همو) «لین تا است فرات از تو حدود لیاسرائ یا»: است



 

  71    ییکهنمو  ییرضا یعل/ در سوره مبارکه اسراء لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع

 ینژادپرست-2-1-2-1-3
و  لیدرجه اول اسرائ مؤسساناز  یاریبس 1است. یستیونیصه میرژ یاصل یو سنگ بنا هیپا، بر نژاد دیتأک

بوده  هودینژاد  یبر سامانده ،صرفاً  دشانیتأککه  اندبوده نیدیب ،سکوالر و بعضاً  یآن افراد یبعد انیمتول
دارند  یکاماًل نژاد ینگاه زین لیامور اسرائ دارنید انیمتول .(109-107صص، 1381، یدآبادیزاست )ر.ک: 

 تیماه .(148-144صص، همو)ر.ک:  دانندیم هودیبا قوم  ینژاد وندیبودن را پ یهودی یاصل هیو پا
، لیاسرائ یحام یهاقدرت ینفوذها اعمالتمام  رغمیعلکه  استواضح  یحد به لیاسرائ مینژادپرستانه رژ
ر.ک: ) کرد محکوم ینژادپرست به را یستیونیصه میژر 3379قطعنامه  یسازمان ملل ط یمجمع عموم

 یه تالشک هودی ملت –ه دولت حیال بیبا تصو یستیونیصه میرژ نهیکاب راً ی. اخ(101-91صص، تایب، صفاتاج
 یبنم ار ینژادپرستروشن از  ینمود، نانوشته است یمستعمل ول یمشخط نیهمکردن  یو قانون یرسم یبرا
نمود  ابراز« سرنوشت دارند نییدر آن حق تع انیهودیاست و  هودیکشور قوم اشغالگر قدس  میرژ» اینکه بر

 (.4343413: کد خبر، 1397 رماهیت، مهر ی)خبرگزار

 ایدر قبال کل دن یکشگردن-2-1-2-1-4
 در اعراب ای مسلمانان صرفاً  که ستین ایمسأله یستیونیصه میرژ ینژادپرست و تیجنا، یاشغالگر

 یحام یهاقدرت یهاممانعتفشارها و  رغمیعل .اندآننگران  ایبلکه کل دن؛ باشند گرفته جبهه مقابلش
سازمان ملل  یدر مجمع عموم هیانیو بلکه صدها قطعنامه و ب هادهتاکنون ، کایآمر هاآنو در رأس  لیاسرائ

موعه به مج دیبنگر برای نمونه) صادر شده است لیاسرائ هیعل یجهان ینهادها گریو د تیامن یمتحد و شورا
از  راً یکه اخ یطبق سند؛ («یلیـ اإلسرائ ین والصراع العربیقرارات األمم المتحدة بشأن فلسط» یجلد 9

سازمان ملل در  یدر مجمع عموم تیبار محکوم 21با  یستیونیصه میرژ، هجانب سازمان ملل منتشر گشت
 سابقه بارکی تنها هرکدام یکشور رتبه بعد 5 که ینحوبهاست  رکورددار گرانیاز د ادیبا فاصله ز نهیزم نیا

 یستیونیصه میرژ ،وجودنیا با(. 322539: کد خبر، 1397 ماهید 6، قدسنا ی)خبرگزار دارند تیمحکوم
نداده  یجهان یهاتیمحکومو  هادرخواستبه  یاثر بیترت، کایآمر ژهیوبهو  یحام یهاقدرتبا اتکا به 

به نفع  یالمللنیباعمال فشارها در مجامع و  هااقدام ریتاکنون عالوه بر سا زین کایآمر ،انیم نیاست. در ا
، نیفلسط یرساناطالعمرکز استفاده نموده است ) از حق وتو لیبار به نفع اسرائ 40از  شیب، لیاسرائ

https://farsi.palinfo.com/news/2017/12/24/43 .) 

 ﴾مسجد)استعمال لفظ  -2-1-3
در  «مسجد»که مراد از  استخبر داده « مسجد»به « عبادًا لنا»دخول  دو باراز  اسراء سوره 7 فهیشر هیآ

، 1397، یی)ر.ک: رضا است مانیمعبد سل ای کلیه اشیهودیو در اصطالح  یمسجداالقصهمان ، آن
 دو بار دخول مزبور در دوران نکهیباشد بر ا یاشارت تواندیمآیه  نیدر ا« مسجد» استعمال واژهاما ؛ (238ص

                                                           
                        شایان ذکر است که نژادپرستی، در میان یهود خصلتی دیرین است )برای مشاهده اشاراتی قرآنی در این خصوص بنگرید به: .1

 شان  به طور ویژه فرصت بروز یافته است.( که در دولت کنونی584ص ،33، ج1383 هاشمی،

https://farsi.palinfo.com/news/2017/12/24/43
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، 1424، بیخط)ر.ک: مسلمانان شده است رخ خواهد داد  یبرا یکه معبد مزبور مسجد یاسالم و زمان
 نیا از شیپ چراکه باشد تواندیمن ریاخ افساد از ریغ یزیچ اول افساد طبعاً  ،صورت نیدر ا. (450ص، 8ج

 !رندیبگ انیهودیرا از  یمسجداالقصجنگ  ینبوده که مسلمانان ط یمورد
 :ضروری است اسالم با «مسجد» واژه ارتباط حیدر توضتوجه به نکات ذیل 

 از اوصاف یکیچنانکه به فرموده قرآن ؛ دارد ژهیمسلمانان جلوه و انیاست که در م یسجده عبادتالف( 
 (.29/ 48 )فتح: سجده است، تورات آمدهکه در  یقیمسلمانان حق یاصل

: به دی)بنگر نمود جمع «مسجد» عنوان تحت توانیم را یدیتوح انیاد معابدِ  تمام ظاهراً  نکهیا باب( 
ع یَ بِ  و راهبان صوامع مقابل در را «مسجد» عنوان ظاهراً  میکر قرآن، لیدر مقام تفص یول؛ (31 /7 :اعراف

، یضاویب .ک:ر؛ 40/ 22: حج) است فرموده مطرح مسلمانان عبادتگاه خاص، انیهودی صلوات و انیحیمس
 .(382 ص، 5ج، 1419، ریکثابن /73ص، 4ج، 1418

 یکنون مفسدان تیبا ماه« لیاسرائیبن» رِ یبه با تعباطمخ یهماهنگ-2-1-4
ینب»مخاطب را ، دیوع نیسبحان در ا یآن است که چرا خدا فهیشر اتیآ یاز نکات قابل تأمل در بررس

 قی؟ از وجوه قوت و شواهد صدق تطب«اهل الکتاب» ای «هادوا نیالذ» مثالً قرار داده است و نه « لیاسرائ
 یعنوان« لیاسرائیبن»آنکه  حیاست. توض ریتعب نیآن با استعمال ا یسازگار، یفعل افساد به نخست افساد

مع شده در و مردمان مجت لیاسرائ لیتشک انیو اتفاقًا متول نید کینژاد است تا  کیناظر به  شتریاست که ب
از معماران  یاریبس سکوالر تفکر! در خصوص ینید تیدارند تا هو ینژاد تیبر هو هیتک شتریب زین لیاسرائ
طبق  زین لیمجتمع شده در اسرائ انیهودیاما در خصوص ؛ رفت یاشارت اجمالبه ترشیپ سمیونیصه

، 1381، یدآبادیزهستند! ) یرمذهبیغ یدرصد باق 70و  بوده یدرصد مذهب 30تنها ، یآمار یهاپژوهش
اداره  .دهدیمنسبت باز خود را نشان  نیهم زین دتریجد یدر آمار .(168ص، همو.ک: ر نیهمچن /8ص

درصد خود را  44.3 که نموده اعالم( 5769) یعبر دیدر آستانه آغاز سال جد لیآمار اسرائ یمرکز
درصد  11.5، یمذهب -یدرصد سنت 12.3، (یمذهب یلی)نه خ یدرصد سنت 21.4، سکوالر ای یرمذهبیغ

، http://hakirya2040.com) کنندیم ی( معرفیافراط ی)مذهب یدیدرصد حر 10.2و  یمذهب
 ادنژ محور حول شتریب تجمعش که یبافت نیبا چن هروشن است که مخاطب .(3056کد خبر:، 97.6.14

 باشد. « یا بنی اسرائیل»و خطاب ناظر بر نژاد  ریمناسب است که با تعب، نید تا است
یبن به لیاسرائ هودیاز  یبخش یانتساب نژاد، شده ابرازنظرات  یبرخاست اگر هم بنا به  ذکر انیشا

-17 صص، 2ج، 1383، یریمس /348ص، 1997، سقافر.ک: ابکار  مثالً )باشد  یمنتف نینخست لیاسرائ
 تیاسچراکه با توجه به حس؛ داشت نخواهد یمشکل «اسرائیلبنی»مخاطب ساختن ایشان با تعبیر باز ، (19
بوده که هضم  ینژادها به نحو ریمحدود سا یهااختالط ایگو، ینسبت به خلوص نژاد لیاسرائیبن یشگیهم
که  است جهت نیهم بهو  اندشده لیاسرائیبنجزء نژاد  ینوعبه زین شانیا ،تاً ینها و افتدیاتفاق ب لیاسرائیبندر 

، 1384، سومبارتخصوص ر.ک:  نی)در ا شودیمن دهیشن شانیا انیاز م، گرید ینژاد عنوانبه یآواز
ژن مشابه  یدارا ایدن انیهودیکه  دهدیمنشان  یشناسژنپژوهش بزرگ »با عنوان:  گزارش /332-293صص

http://hakirya2040.com/


 

  73    ییکهنمو  ییرضا یعل/ در سوره مبارکه اسراء لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع

، 2010.7.11 ،لیوزارت خارجه اسرائ تیسا، «دارند شهیر انهیخاورم در بوده و
https://mfa.gov.il/MFAFA/IsraelExperience/Society/Pages/110710). 

 )عج( یحکومت امام مهد سازاننهیزم، منتقمان وعده نخست-3
 :ستیبه بحث نگر توانیماز چند منظر ، آن انیمجرانتقام اول و  حیمصداق صح ییشناسا یبرا

 میافساد اول در قرآن کر  اوصاف منتقماِن  -3-1
ولُهَما َوْعُد  َجاءَ  َفِإَذابا عبارت  میقرآن کر

ُ
َنا ِعَباًدا ُکْم یَعلَ  َبَعْثَنا أ ولِ  لَّ

ُ
ٍس  یأ

ْ
/ 17)اسراء:  ٍد یَشِد  َبأ

 را به منتقمان افساد اول« بودن دیبأس شد یدارا»و « عبادًا لنا بودن»و « بودن یمبعوث اله» یژگیسه و، (5
، 1398، ییرضار.ک: ) بودهمنتقمان  یو بندگ مانیقام ام انگریب ظاهراً اول  یژگیدو و که دهدیمنسبت 
 1.است شانیا یو جنگاور یدالور انگریسوم ب یژگیو و (213-207صص

 اتیافساد اول در روا منتقماِن  تیماه -3-2
 اتیآ نیهم لیکه ذ یاتیاول در حوزه روا؛ پرداخت یبه بررس توانیم طهیدر دو ح، اتیدر حوزه روا

 مالحم.  اتیو دوم در روا اندشدهوارد  فهیشر

 محل بحث فهیشر  اتیآ لیوارده ذ اتیدر روا، منتقمان تیماه -3-2-1
ده ع وارد ش نیمنتسب به حضرات معصوم تیرواهشت  عهیدر منابع ش، محل بحث فهیشر اتیآ ِل یدر ذ

 یدارا یمزبور همگ اتیبه معصوم آمده است. روا حیبدون انتساب صر یقم ریدر تفس زین تیروا یکو 
با حمل به حوزه  یحت، (یآت 4و  3 قاتیتطب) تیروا دو از ریغ، زین ییمحتوا ثیاز حبوده و  یضعف سند

صوم استناد به مع قابل ریغتعارض داشته و  اتیآ اقیبا ُمفاد حاصل از س، قیو تطب یحمل به جر ایباطن 
در خصوص  قیمورد تطب چهار، مزبور اتیدر روا  .(172-158، صص1399)ر.ک: رضایی،  هستند

 :شودیممنتقمان اول مشاهده 
ولُهما ...)ع( عبدالله یَعْن َأبِ  ...»: 1 قیتطب

ُ
َبَعْثنا ِن )ع( یَفِإَذا َجاَء َنْصُر َدِم اْلُحَس  َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ولِ ُکْم یَعلَ 
ُ
ٍس َشِد  یِعبادًا َلنا أ

ْ
ُه َقْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم )ع( َفاَل یَقْوٌم  ارِ یٍد َفجاُسوا ِخالَل الد  یَبأ َدُعوَن یْبَعُثُهُم اللَّ
ٍد ِإالَّ َقَتُلوهُ  َفِإذا »و مراد از  : ...فرمود (ع) صادق امام»؛ (206 ص، 8ج، 1407، ینی)کل« ...َوْترًا آلِِل ُمَحمَّ

ُکْم یَبَعْثنا َعلَ »و مراد از ؛ «برسد (ع) نی)وعده( نصرت خون حس که آنگاه» که است آن «جاَء َوْعُد ُأوالُهما
یبرم (ع)را قبل از خروج قائم  هاآناست که خداوند  یقوم «ارِ یٍد َفجاُسوا ِخالَل الد  یَبْأٍس َشدِ  یِعبادًا َلنا ُأولِ 

 .«به قتل برسانند نکهیمگر ا کنندینمرها  است نموده (ص)بر آل محمد  یتیرا که جنا یکسچیهکه  زدیانگ

                                                           
 زین را فتح سوره آخر هیآ ای( 56-51/ 5: مائده: ازجملهاستبدال در حوزه اسالم ) انگریب اتیآ اندنموده یسع سندگانینو یبرخ .1

، 2016ر، یاالم/ 184-100، صص1418، یفتالو )ر.ک: ندینما انیب بحث محل اتیآ در مذکور ی«لنا عباداً » با مرتبط
 (.517ص

https://mfa.gov.il/MFAFA/IsraelExperience/Society/Pages/110710
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ولُهما»...:  (ع)به معصوم  حیبدون انتساب صر یقم ری: تفس2قیتطب
ُ
 ومَ ی یعنی َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ولِ یَبَعْثنا َعلَ  ِل َم الَج 
ُ
ٍس َشِد  یُکْم ِعبادًا َلنا أ

ْ
، 1367، ی)قم...« هأصحابَ  )ع( َو  َن ینؤمِ الُم  َر یأم یعنی ٍد یَبأ

 ارانیو  (ع) مؤمنان ریام مراد از بندگان دارای باس شدید و ل استجم روز مراد از وعده اول»؛ (14ص، 2ج
 .«اوست

وِلي َلنا ِعباداً  َعَلْیُکْم  َبَعْثنا َیْقَرأُ  َکاَن  :َقاَل  (،ع) َجْعَفرٍ  َأِبي َعْن  ُحْمَراَن  َعْن »: 3قیتطب
ُ
ٍس  أ

ْ
 ُثمَّ  َشِدیٍد  َبأ

 هیآ (ع) محمدباقر... امام »؛ (281ص، 2ج، 1380، یاشی)ع« َشِدیدٍ  َبْأٍس  ُأوِلي َأْصَحاُبهُ  َو  اْلَقاِئُم  ُهَو  َو  :َقاَل 
 هستند ارانشی و (ع) قائم( مبعوثان)از  مراد: فرمود آنگاه. خواندیمرا « دٍ یَبْأٍس َشِد  یُکْم ِعبادًا َلنا ُأولِ یَبَعْثنا َعلَ »

 .«دالورند و جنگاور سخت که
َرَوی َبْعُض َأْصَحاِبَنا َقاَل ُکْنُت ِعْنَد »ن نقل نموده است: یخ قم چنیاز کتاب تار یعالمه مجلس: 4قیتطب

ولُهما َبَعْثنا َعلَ َة ی)ع( َجاِلسًا ِإْذ َقَرَأ َهِذِه اآلْ عبدالله یَأبِ 
ُ
ولِ ُکْم ِعبادًا یَفِإذا جاَء َوْعُد أ

ُ
ٍس َشِد  یَلنا أ

ْ
ٍد یَبأ

اٍت  اِر َو کاَن َوْعدًا َمْفُعوًل یَفجاُسوا ِخالَل الد   ِه َأْهُل  :َفُقْلَنا ُجِعْلَنا ِفَداَك َمْن َهُؤاَلِء َفَقاَل َثاَلَث َمرَّ ُهْم َو اللَّ
 که بودم نشسته (ع) صادق امام نزد: کندیمنقل  انیعیاز ش یکی»؛ (217ص، 57ج، 1404، ی)مجلس« ُقمَّ 

 اهل سمق خدا به: فرمود بار سه هستند؟ یکسان چه منظور میشو تیفدا: میدیپرس. خواند را هیآ نیا حضرت
 .«هستند قم

 نکته الزم است:چند حال توجه به 
که وجود دارد اشتراک  یانکته، فهیشر اتیآ نیا لیذ (ع) تیباهلمنتسب به  اتیضعف روا رغمیعل الف(

بر  دیوع اتیناظر بودن آ»مضموِن  :در سه مضمون است الذکرـفوق تیرواچهار جمله از ـت مزبورایروا
و مضموِن « مزبور با موضوع امام زمان )عج( اتیآ انیارتباط م»مضموِن ، «میبعد از نزول قرآن کر یحوادث

 احتمال نیا جهت نیهم به .«شانیو دشمنان ا تیاهل وال انیتقابل م انیمزبور با جر اتیآ انیارتباط م»
صادر  (ع) نیاز حضرات معصوم، فهیشر اتیدر خصوص آ، مزبورکه اجمااًل سه مضمون  ردیگیمشکل 

 .(173-172، صص1399)ر.ک: رضایی،  شده باشد
است و اساسًا چنانکه گذشت منتسب  یندارد و منتف لیاسرائیبنبه بحث  یربط یروشنبه 2 قیتطبب( 

 به معصوم نشده است.
 اتیروا ماحصلبنا به چراکه ؛ ستین حیصح 3 قیدر تطب (ع)عقوبت نخست به امام زمان  انتساب ج(
امام )عج( به سمت قدس بعد  ریس اً یاواًل ورود حضرت به شهر قدس با جنگ همراه نخواهد بود و ثان ،متعدد

نخواهد بود  لیاسرائیبنو  هودیدر آن هنگام قدس دست  ،بر آن مناطق بوده و اساساً  یانیسف طرهیاز مرحله س
(. بر 252ص، 1421، یفتالو /14-12صص، 1423، عبدالواحد /154و  85ص، 1397، ی)ر.ک: طبس

مطرح ( عج)صرفًا اصحاب امام زمان ، تیو محتمل است که در اصل روا دارداشکال ، 3 قیتطب اساس نیا
 رخ داده باشد. فیتحر، نقل ریشده و در مس

 باشد حضرت آن ظهور سازانزمینه و (عج) زمان امام ارانیموطن اشاره به  تواندیمقم ، 4 قیتطب در د(
، 57ج، 1403، یمجلس) قائم آل محمد)ص( مطرح شده است یاری، قم هیتسم وجه یتیروا چنانکه در



 

  75    ییکهنمو  ییرضا یعل/ در سوره مبارکه اسراء لیاسرائیبن دیوع اتیآ ینیمراد ع

 تیباهلروان یمرکز پ عنوانبهران یبه کل ا زیآمهیکنا یااشاره تواندیمقم  ،یتیبه روا بنانکه یگر ایو د (216ص
 (.336ص، 1386، یفتالو /216 ص، 57ج، همو .ک:ر) )ع( باشد

 هیانتقام اول را از ناح (ع) تیباهل ایگوکه  دیبرداشت رس نیبه ا توانیماجمااًل  ،با لحاظ نکات فوق
  .اندفرموده( مطرح رانیقم )ا تیبه مرکز تیمجاهد اهل وال مؤمنان

 مالحم اتیروا گریبا توجه به د، منتقمان تیماه -3-2-2
 لیاسرائیبن دیوع اتیدر ارتباط با آ( اهیس یها)پرچم« سود اتیرا» احادیث، مالحم اتیروا انیدر م

 ،مشرق و خراسان هیاز ناح، سود اتیصاحبان را، بخش قبل اتیبا روا راستامهچراکه  1کندیم توجهجلب
، 1418، یفتالو)ر.ک:  اندشده یمعرف ریناپذشکستو شجاع و  )عج( یامام مهد امیق سازنهیزم، تیاهل وال
 !است شده انیب قدس شانیا یینها مقصدو  (253و  204-201و  197 و193صص 

َها َش یَ اٌت ُسوٌد اَل یَتْخُرُج ِمْن ُخَراَساَن َرا»فرمود:  )ص(رسول خدا بنا به روایتی  ی ُتْنَصَب ِبإِ یُردُّ « اءَ یلِ یٌء َحتَّ
، یفتالومورد ر.ک:  نیر در اگید اتیدر خصوص روا /531ص، 4ج، 1395، یترمذ« )َت اْلَمْقِدِس یبَ  یْعنِ یَ 

آن را برگرداند  تواندیمن یزیکه چ شودیمخارج  یاهیس یهاپرچماز خراسان »؛ (206-204صص، 1418
 .«المقدس برافراشته شود تیدر ب نکهیتا ا

واهد خورد خ وندیپ (عج)ظهور امام  انیسود با جر اتیرا انیجر، یاتیروا اساس بر نکهیبا توجه به ا ،البته
فرمود )ر.ک:  قصد قدس خواهد (عج)امام ، اتیروا به بنا( و 219-216صص، 1418، یفتالور.ک:  مثالً )

رفتن در ، سود به قدس اتیاحتمال وجود دارد که مراد از رفتن را نیا، (323-322صص، 1387، یفتالو
سرکوب  یدر قدس و برا هودیو افساد  تیدر زمان حاکم (عج)امام  ریس نیباشد که ا (عج) یامام مهد تیمع

ه ورود حضرت ب، متعدد اتیروا ماحصلبنا به  ـ اشاره شد قبالً  که طورهمانـ  ، زیرانخواهد بود شانیافساد ا
 یانیسف طرهیامام )عج( به سمت قدس بعد از مرحله س ریس ،. همچنینشهر قدس با جنگ همراه نخواهد بود

ینبسود بر منتقمان از  اتیصاحبان را قیتطب، اگر احتمال مزبور درست باشد ،حال .بر آن مناطق خواهد بود
 قصد زیسود قبل از ظهور امام عج ن اتیموجود است که صاحبان را یاما قرائن؛ سخت خواهد شد لیاسرائ

ون کاماًل مظن، به عقوبت اول شانیحرکت ا قیتطب صورت نیاقدس کرده و آنجا را فتح خواهند نمود که در 
 انصاحب اخراج از یحاک اتیروا، عج امام ظهور از قبل سود اتیرا توسط قدس فتح قرائن از یکی .گرددیم
( که با توجه به 211-209صص، 1418، یفتالواست )ر.ک:  یانیط سفتوس قدس منطقه از سود اتیرا

چراکه ؛ باشد تواندیممربوط به قبل از ظهور  یاتفاق نیروشن است که چن، متعدد اتیمضمون مشترک روا
 رخ نخواهد داد.  ینینشعقب نیبعد از فتح قدس توسط امام عج چن

 طرحقابلاحتمال  نیا اجماالً ، سود اتیدر مورد را گرید یاتیبه روا تیعنا بافوق و  لیبا توجه به تحل
 رپاب ییدر منطقه شام غوغا، آن یدر پ یول؛ دیرا تحقق خواهند بخش لیاسرائیبنانتقام اول از ، شانیاست که ا

 اتیصاحبان را ومعرکه شده  روزیپ یانیسف تاً ینها که افتیعرصه حضور خواهند  درمختلف  یهاپرچمو  شده

                                                           
، )کل 1394، یطبس(/ کتاب، )کل 1418، یر.ک: فتالو) .وجود دارد ینظرات مختلف اتیروا نیا یکل یابیدر خصوص ارز ـ1

 .(223-222صص، 1396طلب،  یسجاد /69-60، صص6، ج1393، یشهریمتن(/ ر
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و در ادامه بعد از چند ماه امام ( 288-279صص، 1386، همو)ر.ک: خواهد کرد  رونیسود را از قدس ب
)ر.ک:  د شدنوارد قدس خواه تاً ینها یمراحل یو ط( 72-66صص، 1384، یتیآ)ر.ک: فرموده  امیق جع

  .(336-277صص، 1382، یکوران

  لیاسرائیبنبه  یرگیبازگشت چ باآغاز افساد دوم  -4
روشن است ، شد مطرح «لنا عباداً » و اول عقوبت و افساد مصداق و تیماه خصوص در آنچه به توجه با

مان آغاز افساد ه یستیباافساد بوده و  نیع، از عقوبت نخست بعد «لنا عباداً » برل یاسرائیبن مجدد یرگیچکه 
 !گردد یتلق یینها

 دجال یبه رهبر  ییافساد نها -5
ه اهل سنت در خصوص دجال و ظهور او در آخرالزمان وارد شده یمخصوصًا از ناح یات متعددیروا

و در  بودخواهد  (عج) یحکومت امام مهد دورانروشن است که ظهور دجال در  اتیبر اساس روا .است
 ارانیو دجال ، (عج) ید نمود و به همراه امام مهدنرجعت خواه (ع) حیحضرت مس، فتنه دجال ِت ینها

یمبه نظر  .(259و  211-209صص، 1427، یر.ک: ناصر مثالً ) د رساندنرا به هالکت خواه اشیهودی
 . باشددجال  هفتن همانبر  منطبق، شانیا ییل و افساد نهایاسرائیبه بن یرگیبازگشت چ رسد

 از تطابق افساد دوم با فتنه دجال یحاک یهاگزاره -5-1
 . گرددیم نییبرداشت مزبور تب لیدل، در خصوص فتنه دجال و افساد دوم ییهاگزارهضمن ارائه در ادامه 

 هودی با دجال رابطه -5-1-1
ک هودیبر ارتباط فتنه دجال با  تیروا نیدر چند  یفرد دجال، آمده اتیبنا به آنچه در روا .شده است دیتأ

 تیو اکثر یرکن اصل و( 526ص، 2ج، 1395، صدوق /2242ص، 4ج، تایب، )مسلم است هودیمنتسب به 
(. 2266ص، 4ج، تایب، مسلم /529و  527ص، 2ج، 1395، صدوق) اندیهودی زین ارانشیهمراهان و 

رخ خواهد داد که  هودیمسلمانان و  انیم یینها یجنگ آخرالزماندر  ،اتیروا یبرخبراساس مفاد  ،نیهمچن
: ازجمله) فرمودمنهزم خواهد را  هودی یتعال یخدا، جنگ نیا یطو  استبا دجال  هودی یرهبر، جنگ نیدر ا
 (. 255ص، 9ج، 1421، حنبل ابن

معارف ال ةریبه نوشته دا؛ وجود دارد هودیبر منتسب بودن دجال به  زین یگرید لیدال، اتیگذشته از روا
ع یمسلك شا یظاهر یحیاست. در محافل مس یهودی یدجال اساسًا فرزند زن، تیحیدگاه مسیاز د، هودی

، شان دجالیدگاه ایح موعود است. از دیشود مسیم یه خواهد بود که مدعیاز سور یایهودیاست که دجال 
ن حکم یطان بر زمیران خواهد ساخت و پنجاه سال همراه شیُرم را ومان( را بنا خواهد کرد و یکل )معبد سلیه

یاریان یهودین کارها یرود و در تمام ایم سال فراتر نمین است که سه و نیغالب بر ا یرأ اگرچه، خواهد راند
 .(157-156صص، 5ج، 1383، یری)مس خواهند نمود اش
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 عظمت فتنه دجال  -5-1-2
، 3ج، 1414، یجری)تو شده است ادیت یفتنه بشر نیتربزرگ رینظ یریاز فتنه دجال با تعاب یاتیدر روا

 (.71ص، 4ج، 1422، یبخار) انددادهقومشان را از او انذار  ایتمام انب نکهیو ا( 68ص

 استکبار نیو قر  شمولجهان، فتنه دجال -5-1-3
)ص( وارد شده است که بر اساس  اکرم امبریپاز  یاتیروا .و مستکبرانه است یجهان یافتنهفتنه دجال 

، 2ج، 1413، صدوق)ر.ک:  شودیموارد نه یر از مکه و مدیغ جاهمهو به  نورددیدرمرا  جاهمهدجال  هاآن
ر.ک:  .مطرح شده است زین یگریاماکن د اتیروا یالبته در برخ. 22ص، 3ج، 1422، یبخار /564ص

 تیربوب یادعا یاتیاست که بنا به روا یدر حدجال داستکبار  (.565-562صص، 2ج، 1412، دابن حما
  .(2256ص، 4ج، تایب، )مسلم و منکران را خواهد کشت( 60ص، 9ج، 1422، ی)بخارخواهد نمود 

 لیاسرائیبنو اوصاف دو افساد  تیماه -5-1-4
از ، بزرگ یگربا علو و سلطه توأم یتیاز دو افساد حاکم، محل بحث فهیشر اتیاشاره شد که آ ترشیپ

 هب توجه با اوالً  شود که اشاره زینکات ن نیابه  اجماالً الزم است  نجایدر ا .دیگویمسخن  لیاسرائیبن هیناح
تَ  یَلُتْفِسُدنَّ فِ  ریباتع ْرِض َمرَّ

َ
بوده و بعد از  فردمنحصربه، دو افساد محل بحث، ةرَ اآلِخ  عُد َو و  ِن یاأل

، ییر.ک: رضا لیتفص یبرا) نخواهند داشت هاشاخصه نیبا ا یگریامکان افساد د لیاسرائیبن، افساد دوم
 .(235 و 233ص، 1397
 ریهمواره ز لیاسرائیبن، استظهار نمود که بعد از عقوبت دوم توانیم فهیشر اتیآ ریتعاب یاز برخ اً یثان

  (.249و  243ص، ر.ک: همان اطالع بیشتر یبرا) خواهند ماند«عبادًا لنا»قهارانه  طرهیس

 هاگزارهحاصل -5-1-5
، لیاسرائیبنمطرح شد آن است که ظاهرًا مراد از افساد دوم  نیا از شیپکه  یاگزارهمجموع چهار  ندِ یبرآ
نه موعود فت اً یثان؛ است یهودی یافتنهفتنه دجال اصالتًا چراکه اواًل  ،دجال است یبه رهبر شانیفتنه اهمان 

 یزیاگر افساد دوم چ ثالثاً است و  لیاسرائیبنموعود  شمولجهاندجال کاماًل هماهنگ با افساد مستکبرانه و 
گشته و از دو بار  شیب لیاسرائیبنشاخص  یباشد تعداد افسادهااز آن  شیو مربوط به پاز فتنه دجال  ریغ

  .بود نخواهد شانیا ییافساد دوم افساد نها

 اشکال و پاسخ آن ك ی -5-1-6
ٍة یلِ  َو به جمله  تیعنا با َل َمرَّ وَّ

َ
 منطقه، لیاسرائیبنافساد  تیمرکز، ْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َکَما َدَخُلوُه أ

 قیدر خصوص تطب(. حال 239-237صص، 1397، یی( خواهد بود )ر.ک: رضایمسجداالقص) مسجد
دجال بر  دیآیمالزم ، هین فرضیا بنابر نکهیآن ا و است طرحقابل یاشکال، بر فتنه دجال لیاسرائیبنافساد دوم 

 .ستین یقطع اتیدر روا یزین چیچن آنکهحالره گردد و اساسًا مرکز افسادش قدس باشد و یقدس چ
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 جمله زااست و  یآشفتگ یناظر به دجال دارا اتیرواتوجه نمود که اساسًا  یستیاشکال با نیدر پاسخ ا
و استقرار ات متضمن ورود یروا یبرخ .است اختالف محل اتیروا در زیدر قدس نبحث استقرار دجال 

در  ترشیپکه  یمطالب حال؛ 2استقدس  بهاز عدم دخول دجال  یگر حاکید یو برخ، 1قدس دردجال 
 ظاهرات یح روایباشد بر ترج یانهیتواند قریل مطرح شد میاسرائیبن ییدجال با افساد نها فتنه رابطه خصوص

 اشغال قدس توسط دجال. در

 )ع( یسی)عج( و حضرت ع یتوسط امام مهد ییانتقام نها -6
: ر.ک مثالً )( خواهد بود عج) یو امام مهد )ع( یسیدجال توسط حضرت ع ینابود، متعدد اتیبنا بر روا

روشن است که انتقام دوم  ،افساد دوم ناظر به فتنه دجال باشداگر لذا  .(211-209صص، 1427، یناصر
در خصوص رابطه دجال با افساد  ترشیپکه  یافت. عالوه بر قرائنیتوسط آن دو وجود مبارك تحقق خواهد 

 .است طرحقابل ریاخ قیمورد تطبدر  زین یگریقرائن د، (هستند زیبخش ن نیا نهیدوم مطرح شد )که طبعًا قر

  ییقرائن روا -6-1
ای بر تحقِق انتقام دوم توسط امام مهدی )عج( و حضرت عیسی )ع( تواند قرینهذیاًل به روایاتی که می

 باشد اشاره می گردد.

  فهیشر  اتیآ لیوارده ذ اتیروا -6-1-1
ًا و بعض یضعف سند رغمیعل، اسراءسوره  فهیشر اتیآ لیدر ذ یعیش اتیشد که روا اشاره ترشیپ

 تیرا تقو (ع) تیباهلاز  نیمضام نیاحتمال صدور اصل ا، امر نیکه ا اندمشترکدر سه مضمون ، ییمحتوا
ر خصوص داست. « مزبور با موضوع امام زمان )عج( اتیآ انیارتباط م»مزبور  نیاز مضام یکی .دینمایم
 یول ؛شد انیب ترشیپبود که  (عج)ظهور امام زمان  سازاننهیزمارتباط انتقام اول با ، وجه کی، مضمون نیا

 .کندیم داینمود پ (عج)انتقام دوم به امام  ِق یدر تطب تریقوو  ترروشنوجه 
 یتی( روا104/ 17: اسراء) ًفایَلِف  ِبُکْم  ِجْئَنا اآلِخَرِة  َوْعُد  َجاءَ َفِإَذا  ... فهیعبارت شر لیذ، آنکهجالب 

، 13ج، 1420، یدانسته است! )طبر (ع) یسیرا خوِد حضرت ع ﴾ةاآلخر وعد﴿از ابن عباس نقل شده که 
  (.140، ص6، ج1422/ همچنین ر.ک: ثعلبی، 317ص، 54ج، 1403، یمجلس /174ص

                                                           
، 2، ج1413)مثاًل: صدوق،  نورددیمنوره درم نهیجا را  جز مکه مکرمه و مداند که دجال همهاز آن یکه حاک یاتی. مانند روا1

 نیمزبور بر دخول دجال به قدس داللت دارد. همچن اتیروشن است که روا .(280-279، صص3، ج1410، ی/ بخار564ص
، 1414، یثمی، در جنگ با دجال مسلمانان در شرق رود اردن و دجال در غرب آن خواهد بود )ه(ص)از رسول خدا  یتیبنا به روا

  .است دجال توسط قدس اشغال در ظاهر زنی روایت این .(348، ص7ج
 (.89، ص39، ج1421ابن حنبل،  نک.) دانندیم زنی سدالمق بیت شامل را جالد دخول زکه اماکن مستثنا ا یاتی. مانند روا2
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 )عج)با امام زمان  اسراءوارده در خصوص ارتباط سوره  تیروا -6-1-2
قائم  قبل از مرگش حضرت ،( را بخوانداسراء) لیاسرائیهر کس هر شب جمعه سوره بن ،یتیبنا به روا

از ارتباط سوره  یمزبور حاک تیروا (.107ص، 1406، ق)صدو شودمی ارانشی از و دینمامیدرک )عج( را 
 یکل سوره مبارکه را رنگ مهدو تواندیکه م یاهیقض رسدیحال به نظر م .است (عج)امام زمان  امیبا ق اسراء

 ینینمود ع(. 174ص ،1399 ر.ک: رضایی،است ) تیبا موضوع مهدو لیاسرائیبن دیوع اتیبدهد ارتباط آ
 باشد. تواندیم (ع)گذشت تحقق انتقام دوم توسط امام  نیشیچنانکه در عنوان پ زیارتباط ن نیا

 هودی فرجام با دوم انتقام رابطه-6-2
تَ  یَلُتْفِسُدنَّ فِ  ریاز تعاب ،شد اشارهچنانکه قباًل  ْرِض َمرَّ

َ
استفاده  توانیم، ةرَ اآلِخ  عُد َو و  ِن یاأل

 نیبا ا یگریامکان افساد د لیاسرائیبن، بوده و بعد از افساد دوم فردمنحصربه، نمود که دو افساد محل بحث
بعد از عقوبت دوم باب  اشاره نمود که زینکات ن نیبه ا توانیممطلب  لیتکم در .نخواهند داشت هاشاخصه

 :اسراءخواهند داشت ) زین یجزئ یامکان افسادها ،البته وباز خواهد بود  لیاسرائیبنتوبه و اسالم آوردن بر 
، 1397، ییرضا.ک: ر اطالع بیشتر یبرااسالم خواهند بود ) قهارره طیس ریز امتیتا ق هرحالبهاما ( 8 /17
به  یو علن یانتساب رسم، (در هنگامه عقوبت دوم)( ع) یسی( و اساسًا بعد از رجعت ع249 و 243ص

 بعد گری( و از طرف د123-119صص، (ب)1391، همو.ک: ر) بود نخواهد ممکناز اسالم  ریغ ینید چیه
 تیحقان جهینت درحضرت )و  آن تیحقان یاهل کتاب همگ، (ع) یسیاز رحلت حضرت ع شیاز رجعت و پ

اعتراف و التزام خواهند ، باور نیبه ا و (159/ 4: نساءاسالم( را باور خواهند کرد ) نیو د (عج) یامام مهد
.ک: ر) دینخواهند رس یباطن میبه مقام تسل امتیمنافقانه بوده و تا ق شانیاز ا یبرخ هرچند التزاِم ؛ داشت

  (.163-137صص، (الف)1391، همو

 امتیبا آغاز ق «وعد اآلخرة»رابطه  -6-3
دوم و وقوع ان انتقام یاحتمال قرب م، استتوجه  انیشاکه در ادامه بحث از انتقام دوم  یگرید طلبم

 :گرددیمقرائن آن ارائه  در ادامهاست که  امتیق

 «وعد اآلخرة» ریتعب -6-3-1
آن است که ، (104/ 17)اسراء:  اآلخرة وعد رینکته مستفاد از ظاهر تعب کیاشاره شد که  ترشیپ

 یگرینکته د بسایااما ؛ مطرح شده خواهد بود یهاشاخصهبا  لیاسرائیبنافساد  نیآخر لیاسرائیبنافساد دوم 
 115 ،«آخرة»واژه  چراکه! امتیق امیمزبور مندرج باشد که عبارت است از قرب وعده مزبور به ق ریهم در تعب

سوره  7 هیو مورد مذکور در آ دیوع اتیاز دو مورد مذکور در آ ریاستعمال شده است که غ میبار در قرآن کر
از  یاست. برخ امتیتمام موارد ظاهرًا ناظر به روز ق، که محل اختالف است یسوره ضح 4 هیص و آ

  (.7ص، تایب، یالرفاع) اندنمودهبرداشت را اظهار  نیا زین سندگانینو
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 (ج)عیو حضرت مهد)ع(  یسیاز قرب رجعت حضرت ع یحاک اتیو روا اتیآ-6-3-2
  امتیبه ق

ُه َلِعْلم   فهیشر هیآد از خصوص مرادر  اَعِة َفال َتْمَتُرنَّ ِبها َو ِإنَّ چند نظر ، (61/ 43)زخرف:  ... ِللسَّ
نشانه  (ع) یسیرجعت حضرت ع نکهینظر عبارت است از ا نیترمحکم رسدیممطرح شده است که به نظر 

 نشانهبر  زیچند ن یاتی(. در روا162-158صص، (الف)1391، ییرضا)ر.ک:  است امتیقوع قو یکینزد
ک (ع) یسیع حضرت رجعت و دجال ظهور بودِن  امتیق یکینزد -156صص، هموشده است )ر.ک:  دیتأ

چهل روز بعد از رحلت  نکهیاز ا یوجود دارد حاک ییروا یشواهد زین (عج)در خصوص امام زمان  (.157
، یلوح ریم /295ص، 2ج، 1376، یطبرس /387ص، 2ج، 1372، دیمف) شدخواهد  برپا امتیق (عج)امام 

 .(686-683صص، 1426

 هودیبا دو افساد  (ع) تیباهلدشمنان  ارتباط -7
 متظاهر منافقان از یشاخص فیط که، (ع) تیباهلدشمنان  نکهیاز ا یوجود دارد حاک یو شواهد قرائن

 لیدخ ینوع به لیاسرائیبندو افساد موعود  در، (86ص، 1ج، تایب، ر.ک: مسلم برای نمونه) هستند اسالم به
  .خواهند بود

قصه امت اسالم است  شانیاست که قصه ا آن لیاسرائیبنبه  میحکمت اشارات مکرر قرآن کر کی اساساً 
 ادثحو (ص) امبریپ به منتسب تیروا بر بنا چنانکه؛ افتدیماتفاق  زیدر امت اسالم ن شانیابتالئات ا ریو نظ

، 1422، یبخار /303ص، 1ج، 1380، یاشیع) افتاد خواهد اتفاق زین اسالم امت یبرا رینظ به رینظ شانیا
اما در خصوص ؛ آیدبدست می ینکات مهم فراوان  لیاسرائیبن اتیبه آ هیزاو نینگاه از ابا  .(169ص، 4ج
 که ارتباطش با امت اسالم صرفًا از باب ستین نیاست و چن نیا از فراترمطلب  ایگو لیاسرائیبن دیوع اتیآ

ینبچنانکه گذشت منافقان داخل در امت اسالم مباشرتًا در دو افساد  احتماالً بلکه  ،باشد قیو تطب یجر
و  یمقدر است عقوبت اساس ایگو چراکه است شگفت یریقدت نینقش خواهند داشت و ا یفایا لیاسرائ

 !افتدیاتفاق ب کجایبا عقوبت منافقان داخل در امت اسالم ، ُمفسد لیاسرائیبن یینها

 لیاسرائیبن افساد دوبا  (ع) تیباهلقرائن ارتباط دشمنان  -7-1
 گردد.اسرائیل ارائه میبیت )ع( با دو افساِد موعوِد بنیقرینه در خصوص ارتباط دشمنان اهل چهارذیاًل 

 دیوع اتیآ لیذ وارده یعیش اتیروا مشترک مضمون -7-1-1
سه  در، ییو بعضًا محتوا یضعف سند رغمیعل، دیوع اتیآ لیدر ذ یعیش اتیکه روا گذشت ترشیپ

 یکی .دینمایم تیرا تقو (ع) تیباهلاز  نیمضام نیاحتمال صدور اصل ا، امر نیکه ا اندمشترکمضمون 
  است. «شانیا دشمنان و تیوال اهل انیم تقابل انیجر با مزبور اتیآ انیم ارتباط»مزبور  نیاز مضام
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 اول افساد منتقمان یمدار  تیول  -7-1-2
 ،دمطرح ش اتیو روا اتیبا رجوع به آ در خصوص منتقمان اول ترشیپکه  یقیمراجعه مجدد به تطب با

، مربوطه اتیروا یکه برخ ییتا جا؛ بودن است تیاهل وال شانیوصف بارز ا کیمشاهده نمود که  توانیم
، 1407، ینیکل) اندنموده یمعرف (ص)ظهور قائم آل محمد سازان زمینهو  (ع) تیباهلرا خونخواه  شانیا

 (.204-201صص، 1418، یفتالو /206ص، 8ج

 معاصر یایدن یاسیس تایواقع -7-1-3
حکام  یبا برخ شانیارتباط ا، باشد شانیا یافساد فعل لیاسرائیبنافساد اول ، شد داده حیترج چنانکه اگر

 انیم یو همراه یاتحاد و هماهنگ ینوعاست و  ینیع یهستند اکنون امر تیجهان اسالم که دشمن اهل وال
که غالبًا اهل ، سمیونیعلمداران مبارزه با صه هیعل، یحکام جوامع اسالم یبا برخ یستیونیصه میرژ
 .کاماًل مشهود است، اندتیوال

 (ع) تیباهلفتنه دجال با دشمنان  ارتباط -7-1-4
باز ، دجال انجام خواهند داد یبه رهبر لیاسرائیبن، الذکرفوق حیترج طبق که زیخصوص افساد دوم ن در

جمله در چند  از؛ )ع( موجود است تیبنفاِق دشمن اهل اِن یبا جر لیاسرائیافساد بن انیاز اتحاد م یقرائن
، یکوران  /90ص، 1ج، 1371، یق)بر شده است! دیتأک)ع( به دجال  تیباهل دشمنان آوردن مانیبر ا، تیروا

 در «تیاهل وال»مجاهداِن مسلماِن  «اماِم » یبا رهبر، گذشت چنانکه، زین آن انتقام و (25 و 24ص، 1436
 خواهد بود. )ع( حیحضرت مس تیمع

 گیرینتیجه
 .است لیاسرائ لیتشک با شانیا یکنون افساد، لیاسرائیبننخسِت موعوِد  افساد .1
 د. قم خواهد بو تیبه مرکز، ظهور سازنهیزم مؤمنتوسط مجاهدان  شانیعقوبت نخست ا یقرائن طبق .2
 .بود خواهد دجال فتنه همان شانیا دوم افساد .3
ان قهارانه منتقم طرهیتحت س امتیتا ق آن از بعدبوده و  شاخصشانافساد  نیآخر شانیدوم ا افساد .4

 .ماند ندهمسلمان خوا
 رخداد نیا و افتی خواهد تحقق (ع) حیمس حضرت و (عج) قائم حضرت دست به، دوم یاله انتقام .5

 .بود خواهد امتیق آستانه در
 (ع) تیباهلو منافقاِن دشمن  لیاسرائیبنسرنوشت  یبه طرز شگفت، دو افساد و دو عقوبت نیا در .6
  خواهد بود. دهیتندرهم
است که  ییگوبیغ ثیاز اعجاز قرآن از ح یانمونهکشِف ، گرید یمنظر از، حاضر قیتحق یهاافتهی .7

 قرن آغاز شده است. 14تحقق آن بعد از 
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