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حسن بن  الشریف)عجمحمد  فرجه  اهلل  از  شناخته  ( ق۲۵۵ متولد) (ل  عناوینی  با  مهدی جمله  شده  امام   ،امام 

امام   پس از شهادت امامتش است که دوره شیعیان امامی امام آخرین  دوازدهمین و  ،حجت بن الحسن و زمان

 ادامه خواهد داشت. به  آخرالزمان او در ظهور آغاز شد و تا پس از قمری  ۲۶۰سال   در علیه السالمحسن عسکری

 .خواهد کرد ظهور ،غیبت  پس از دوره طوالنی است که مهدی موعود باور شیعیان، او همان

دد یافتن فرزند وی  در ص  علیه السالمامام حسن عسکری امامت  در دوره عباسی ، حکومت شیعه   بر اساس منابع

مخفی نگه داشته شد و جز   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  و از این رو تولد امام زمان    و جانشین پدر بود مهدی عنوان  به

  علیه امام عسکری کسی او را ندید. از این جهت پس از شهادت شیعیانیاران خاص امام یازدهم   ازچند تن  
جعفر  هایی در جامعه شیعه پدید آمد و گروهی از شیعیان، از، بسیاری از شیعیان دچار تردید شدند و فرقه   السالم

که عموماً خطاب   توقیعات امام زمان پیروی کردند. در این شرایط    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زمان، عموی  کذاب

گردید؛ تا   تشیع موجب تثبیت دوباره  رسید،به اطالع مردم می  نائبان خاص شد و توسطبه شیعیان نوشته می 

شیعه   هایی که پس از امام یازدهم از شیعه منشعب شده بودند، تنهاجایی که در قرن چهارم هجری از میان فرقه 

 .باقی مانده بود  امامیدوازده 

زمان تعا  امام  اهلل  الشریفعجل  فرجه  در    لی  پدرش،  شهادت  از  صغری پس  به   غیبت  مدت  این  در  و  برد  سر  به 

  ام زمان ام، ارتباط مردم با  ق۳۲۹سال   در غیبت کبری با شیعیان ارتباط داشت. با آغاز چهار نائب خاص واسطه

زنده     عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  مهدیاز راه نائبان خاص نیز پایان یافت. در اعتقاد شیعیان،    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  

همراه به  که  زمانی  تا  السالمعیسی    حضرت است  علمای ظهور علیه  عمر  شیعه کند.  جزئیات  و  دالیل  درباره 

 .اند هایی ارائه کرده، تبیین  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زمانطوالنی 

سازد و کند و به همراه یارانش حکومتی جهانی برپا میظهور می آخرالزمان به اعتقاد شیعیان، امام دوازدهم در

نماید. در روایات اسالمی، توصیه مسلمانان  دنیا را که پر از ظلم و ستم شده است، آکنده از عدل و داد می 

عجل اهلل تعالی   امام زمانمعنای انتظار ظهور  مورد تأکید فراوان قرار گرفته و شیعیان این روایات را به  انتظار فرج به

 .دانند می  فرجه الشریف

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B5%DB%B5_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B6%DB%B0_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC
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   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف   امام زمانرا اشاره به   آیات قرآن کریم ای از، پاره معصومان  شیعه با اتکا به روایات تفاسیر

های حدیثی و حکومت او نقل شده و کتاب غیبت  درباره امام زمان، زندگی و ائمه بسیاری از روایات.  انددانسته 

دف نقل این روایات نوشته شده است. عالوه بر کتب حدیثی، آثار تألیفی و تحلیلی بسیاری نیز  فراوانی با ه 

 .نگاشته شده است   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زماندرباره 

سنت  می اهل  آخرالزمان  منجی  را  مهدی  نام  با  شخصی  خود،  روایی  منابع  به  استناد  از با  را  او  و  دانند 

متولد   آخرالزمان کنند، اما با این حال بسیاری از آنها معتقدند که او درتلقی می اهلل علیه و آله و سلم   صلیپیامبر نسل

طلحه شافعی، همانند شیعیان  خواهد شد. در این میان برخی از علمای اهل سنت همچون سبط بن جوزی و ابن

 .است  السالم علیهامام حسن عسکری معتقدند که مهدی موعود همان فرزند

دعای   ت؛ مانندنقل شده اس عصر غیبت  در    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زمان فراوانی برای ارتباط با   اذکار و ادعیه

   .   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نماز امام زمان و یاسینزیارت آل  ،دعای ندبه ،عهد 

یبت نیز ممکن است و برخی از در عصر غ    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زماندیدار با   بر اساس برخی احادیث،

اند. اماکن بسیاری در هایی را از دیدار برخی افراد با وی ذکر کرده های خود حکایت عالمان شیعه در کتاب 

مسجد   و کوفه در مسجد سهله ،سامرا در سرداب غیبت  نقاط مختلف به امام زمان منسوب شده است؛ از جمله

 .قم در جمکران

  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
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 ها و القاب نام، کنیه

ذکر شده است. با این همه او    محمد، احمد و عبداهللهایی همچون  دوازدهم نام  امام ، برایشیعه  احادیث  در

پیامبر  بر اساس احادیث متعدد، او همنام .های اوست شود که از لقب شناخته می  مهدی در میان شیعیان بیشتر با

مانند .است  اسالم شیعه  مکتوب  منابع  و  احادیث  برخی  الدین و الکافی در  و  کمال  جدا  حروف  با  او  نام   ،

   . آمده است  »م ح م د«صورت به 

 

 ها و القاب کنیه •

محدث  .  بسیاری وصف شده است  هایکنیه  القاب و  با زیارات و ادعیه امام دوازدهم شیعیان، در منابع مختلف و

عجل اهلل  نامه حضرت مهدی»نامو در کتاب     نام و لقب اشاره کرده  ۱۸۲به حدود   نجم الثاقب  در کتاب نوری

اسم و لقب برای امام آمده است. برخی از القابی که محدث نوری برشمرده چنین  ۳۱۰حدود  «الی فرجه الشریفتع

موعود، صاحب الزمان، خاتم االوصیاء، منتَظَر، حجة اهلل، منتقم،    منتقم،      ،بقیة اهلل   ،قائم   ،مهدی ت:  اس

 .االمریفة اهلل، صالح، صاحب ، خاتم االئمه، خلابوصالح  احمد، ابوالقاسم،

منابع امام دوازدهم شیعیان در  القاب  از عنوان   اهل سنت  نام و  بیشتر  منابع،  این  است؛ هرچند در  آمده  نیز 

ندرت در منابع اهل سنت به   »قائم«های دیگر کمتر ذکر شده و لقب  استفاده شده و القاب و ویژگی  »مهدی«

 . شودیافت می

  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ظهور امام زمان

 .برای برپایی عدل و داد است  قیام و پیش از غیبت کبرا پس از  الشریف عجل اهلل تعالی فرجه  امام مهدی نمایان شدن

های متفاوت، به ها و فرهنگآیین بخش در نزد اقوام و ملل مختلف با  اعتقاد به ظهور منجی موعود و نجات 

بخشی خواهد آمد و آنان را  های متنوعی مطرح شده است؛ اما همه در این نکته توافق دارند که نجات صورت

 .ای پر از عدل و داد به وجود خواهد آورداز ستم و حاکمان زورگو رها خواهد کرد و جامعه 

مشخص نیست؛ اما گفته شده که پس از فراگیرشدن ظلم در     شریفعجل اهلل تعالی فرجه الامام زمان  زمان دقیق ظهور 

مشهور است. در روایاتی  عالئم ظهور هایی برای ظهور ذکر شده، که بهجهان خواهد بود. در روایات، نشانه 

 .معرفی شده است  ذی طوی محل ظهور، منطقه

کند. آن حضرت  آغاز می کعبه و کنار خانه مکه قیام خود را از  پس از ظهور،    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زمان

 .گیرد می بیعت  یاران خود از مقام و رکن افرازد و در بیندر کنار کعبه پرچم خود را می

ها و برای نجات و رهایی انسان  آخرالزمان بخش است که در  به معنای اعتقاد به یک نجات  موعود باوری

و     هالل مختلف با آیین و م     بخش در نزد اقوامو نجات  برقراری صلح و عدالت خواهد آمد. منجی موعود  

در این     های کامالً متفاوت، به اَشکال و صور گوناگون و متنوعی مطرح شده است؛ اما همگی تقریباًفرهنگ

بخشی خواهد آمد و آنان را از یوغ بندگی ستمکاران و حاکمان زورگو رهانیده، اند که نجات القول متفق     نکته

به وجود خواهد آورد. هندوها انتظارِ دهمین تجلی ویشنو یا کالکی را دارند؛    و داد را   عدل ای پر ازجامعه 

را   فارقلیط ،مسیحیان  دانند؛دهنده میمسیح )ماشیح( را نجات  یهودیان ها ظهور بودای پنجم را منتظرند؛بودایی 

 .هستند مهدی قائل به ظهور مسلمانان مسیح مژده آمدنش را داده است؛ و عیسی طلبند کهمی

  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C(%D8%B9%D8%AC)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%DB%8C_%D8%B7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%B9%D8%AC)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
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 موعودباوری در ادیان ابراهیمی

 زرتشت

اند، زرتشتیان منتظر سه موعود هستند که هر بخش برخالف دیگر ادیان، که معموالً منتظر یک موعود نجات 

  .سال از دیگری ظهور خواهد کردیک از آنها به فاصله هزار 

شود که با نام  سه پسر متولد می  زرتشت  به موجب روایات زرتشتی و بنا به یشت نوزدهم، در آخرالزمان از

شوند. این نام به خصوص برای تعیین آخرین موعود تخصیص یافته و او آخرین  انس خوانده میعمومی سوشی 

به معنی سود و سودمند است، در   Sav,Su مخلوق اهورا مزدا خواهد بود. کلمه سوشیانس که از ریشه سو

سوشانس،  مده و در پهلوی به اشکال گوناگونی چون: سوشیانت، سوشیانس،  آ   Saoshyant اوستا سئوشیانت 

  .سوسیوش، سیوسوش آمده است 

 

 یهودیت

شخصی که    .اشارات مکرّری به نجات بخش آخر زمان شده است   )عهد عتیق(    در کتاب مقدس یهودیان

نو بسازد. جهانی روشن    از    را    پرورانند  آید تا جهان مطلوبی که همه خواستار آنند و سودایش را در سر می می

 .ها که در آن آدمی به همه آرزوها و امیال پاک انسانی برسد و کامیاب شودو عاری از پلیدی 

، نوید پیروزی صالحان بر شریران، تشکیل  آخرالزمان  های مزامیر، اشاره به ظهور منجیتقریباً در همه بخش 

 :شمول موجود است هانحکومت واحد جهانی و باالخره تبدیل ادیان و مذاهب گوناگون به دینی واحد و ج 

ها برای قوم، سالمتی را به بار خواهند  آنگاه کوه .انصاف و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به»  

ها نیز در عدالت، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون  آورد، وتل 

هد بود، مادامی که ماه نیست نگردد. و او  در زمان او، صالحان خواهند شکفت و وفور سالمتی خوا    خواهد ساخت....

حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، و از نهر تا اقصای جهان. به حضور وی، صحرانشینان گردن خواهند نهاد و دشمنانِ  

کین ها او را بندگی خواهند نمود... بر مساو خاک را خواهند لیسید... جمیع سالطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امّت 

های مساکین را نجات خواهد بخشید... نام او تا ابد اآلباد باقی خواهد ماند؛ اسم او پیش و فقیر کرَم خواهد فرمود و جان

های زمین او را خوشحال خواهند  آفتاب دوام خواهد کرد؛ آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست، و جمیع امّت

 .«خواند 

ده آخرالزمان، مسیح )=ماشیح( به معنای مسح شده خداوند است که جهانِ مطلوب  یهودیان معتقدند نجات دهن

سازد. اکثر اندیشمندان یهود بر این باورند که ظهور مسیح و فعالیت او برای بهبود وضع  و درخشان آینده را می

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
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های ز نقشه ها و نیازهای بشری، بخشی اصلح و آرامش میان همه اقوام و تأمین خواست     برقراری  جهان و  

خداوند در آغاز آفرینش بوده است. براساس همین عقیده، لزوم وجود نجات بخش که کسی جز مسیح نیست، 

  .پیش از آفرینش کاینات به ذهن خداوند خطور کرده است 

جلوه  از  برخوردار  امّا  دیگران؛  همانند  است  انسانی  )مسیح(  دهنده  نجات  یهودیان،  همه  اعتقاد  به 

ای از نور خداست روشن خواهد کرد. برخی ماشیح را خدایی. او جهان را با نور خویش که جلوه  جبروت و

گویند که خداوند در پایان  گروهی نیز می  .شمارند داوود می  برخی دیگر، او را از خانوادة  .دانند همان داوود می

 د.فرستجهان، داوود دیگری را برای نجات مردم می 

 

 

  

 مسیحیت 

به معنای تسلّی دهنده و شفیع و مددکار است؛ امّا در عهد جدید،  فارقلیط بنابر اعتقاد مسیحیان نجات دهنده،

مراد از آخرین نجات دهنده همان عیسی مسیح است که بار دیگر زنده خواهد شد و جهانِ سراسر فساد و  

 :تباهی را نجات خواهد داد

فساد را نبیند. پس همان عیسی را خدا برخیزاند و همه ما شاهد بر آن  نفس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او  »

 .«هستیم

همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او »

  .«باشند، ظاهر خواهد شد به جهت نجاتمی

زامی است که در عهد جدید به جز عیسی مسیح، به موعود نجاتبخش دیگری  البته ذکر این نکته مهم در اینجا ال

دهد. وی »تسلی دهنده« دیگری است که مسیح از نیز اشاره شده است که عیسی مسیح، وعده آمدنش را می

د  بینکند و خدا او را اعطا میکند تا همیشه با ایشان باشد. جهان او را نمیخدا )پدر( برای امّتش درخواست می

 :شناسندشناسد، ولی آنانکه به مسیح ایمان دارند، وی را باز میو نمی

ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد؛ یعنی روح راستی که  و تسلّی دهنده  کنم  من از پدر سؤال می  »و

ماند و  شناسید، زیرا که با شما میرا می  شناسد؛ امّا شما اوبیند و نمیاو را قبول کند. زیرا که او را نمی    تواند جهان نمی

 .«در شما خواهد بود

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
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و علیه السالم  عیسی مسیحاو آن مسیحایی نیست که امّت موسی و یهودیان انتظارش را داشته و دارند. او بعد از  

ها است و جهان را به عدالت و داوری ملزم خواهد پس از رفتن وی خواهد آمد. او هدایتگر به همه راستی

 :گوید، بلکه از مسیح خبر میدهد و او از خدا )پدر( ود. از خود چیزی نمینم

من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلّی دهنده نزد شما نخواهد آمد، امّا اگر    »و

فرستم. و چون او آید جهان را بر عدالت و داوری ملزم خواهد نمود... ولیکن چون او، یعنی روح  بروم او را نزد شما می

کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن  واهد کرد؛ زیرا که او از خود تکلّم نمیراستی، آید شما را به جمیع راستی هدایت خ

خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جالل خواهد داد؛ زیرا آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به 

 « ....شما خبر خواهد داد
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 اسالم

های الزمان امید و اعتقاد دارند، گرچه در چگونگی و ویژگیتمام فرق اسالمی نیز به ظهور منجی موعود در آخر  

اعتقاد دارند   اهلل علیه و آله و سلم صلیپیامبر اسالم به ظهور مهدی موعود از نسل اهل سنت  ت. فردی او اختالف اس

و برخی از عالمان اهل تسنن   شیعه و حاضر، از عقاید اصلی  قاد به امام حیاعت  که در آینده خواهد آمد، اما  

به منجی موعود اعتقاد     اهلل علیه و آله و سلم  صلی  پیامبر اسالمبنابراین شیعه و سنی به سبب احادیث متواتر از      است،

 .شودراسخ دارند که با آمدن او، بساط ظلم و جور برچیده و عدل و قسط برپا می 

 :تمسک کرد. این آیات بر دو قسم است  قرآن آیات توان بهمی اسالم بررسی اندیشه موعود باوری دربرای 

ان به عنوان  توآیاتی که به خودی خود در بردارنده نوعی وعده نجات در آینده جهان است که مهدویت را می .1

  ۱۰۵صف،    ۹فتح،    ۲۸توبه،    ۳۳یکی از مصادیق آن، یا مصداق کامل و تمام کننده آن تلقی کرد. از جمله آیه  

 .قصص. البته تعداد این آیات زیاد نیست ۶و  ۵  نور، ۵۵انبیاء، 

اما در روایات مختلف،   .2 ندارد،  بر نجات و منجی موعود  به خودی خود داللت روشنی  به  آنآیاتی که  را  ها 

اند. تعداد این گروه از آیات، از گروه اول  تفسیر و یا تأویل کرده  صلی اهلل علیه و آله و سلممهدویت و یا شخص مهدی

 .ها، در تفاسیر و مجامع حدیثی مختلف نقل شده استها و تأویلبیشتر است. روایات دربردارنده این گونه تفسیر

  صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبره آموزه منجی موعود در اسالم پرداخته روایات  بعد از آیات قرآن اولین منبعی که ب

باشد. روایات نبوی دربردارنده تمام آن چیزی است که برای تأسیس آموزه منجی موعود در یک دین الزم  می

کند. این  میاست. روایات فراوان نقل شده از پیامبر، آشکارا منجی موعود اسالم را با اسم و عنوان معرفی  

احادیث، دربردارنده جزئیات بسیاری درباره شخص منجی، حوادث پیش و مقارن ظهور او و ثمرات و نتایج 

ها  های حدیثی، در آن ها و مجموعه قیام او است. این روایات سینه به سینه نقل شده و سپس با نگارش کتاب 

  ت.ثبت و ضبط شده اس

بسیار صریح و به دور از  آخرالزمان ظاهری و باطنی منجی موعوددر روایات شیعی در توصیف شخصیت  

 :از او چنین است  السالم علیهامام باقر هرگونه پیچیدگی سخن گفته شده است. توصیف

و برترین برگزیده  السالم    علیهنوح پیامبر و بهترین ذخیره از   علیه السالمآدم ترین باقیمانده از فرزنداناو شایسته »

آله وسلممحمد  از نسلعلیه السالم    امام راستینو آخرین   السالم  علیهراهیماب از آور عدالت و حریت پیام   صلی اهلل علیه و 

و   صلی اهلل علیه و آله وسلمپیامبراست. او نزدیکترین انسان به کتاب آسمانی و سزاوارترین فرد به سنت و روش  

 .« های واالی قرآن و سنت است تحقق بخش آرمان 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%AF%D9%85(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%AD(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
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با همراهی  آخرالزمان س از غیبتی طوالنی درپ    عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  حضرت مهدی های شیعه،  بر اساس آموزه

می قیام  مییارانش  برقرار  جهان  در  را  صلح  و  عدالت  جهانی،  حکومتی  برپایی  با  و  منا .سازدکند  بع  در 

از جمله هایینشانه  اسالمی است  زمان ذکر شده  امام  نفس   ،مانیصیحه آس ،خروج سفیانی برای ظهور  قتل 

 .زکیه

ای که بر هر  رای سه ویژگی عمده است: ظلم و ستم فراگیر و فتنهبنابر روایات شیعه، جهان در آستانه ظهور دا

می خانه  وارد  مانند شود،ای  دشمنانی  در نواصب  و سفیانی وجود  که  دیگرانی  سرزمین  عراق و  دیگر  های و 

و در نهایت یاران امام زمان که  ،کنندرا تصرف می  سوریه اسالمی مشغول فعالیت علیه شیعه هستند و سپس

 .کنندهای اسالمی یاد و نام امام دوازدهم را در عالم پراکنده میدر سرزمین 

تع  امام مهدیبر اساس روایات،   از    الی فرجه الشریفعجل اهلل  الحرام قیام خود را  به آغاز می مکه در  مسجد  کند و 

  د.گزینعنوان مرکز حکومت خود برمیکند و این شهر را به حرکت می کوفه به سمت  یارانش همراه

شود از آن یاد می انتظار فرج های اصلی فرهنگ شیعه است که با عبارتانتظار ظهور امام زمان یکی از آموزه

ین مفهوم در روایات  ای روشن با ظهور امام زمان است؛ اها و رسیدن آیندهمعنای امید به گشایش سختیو به

مانند   واژگانی  با  »اَلمُنتظِرینَ  شیعه  الْفَرَج«،  »تَوَقُّعُ  قائِمِنا«،  »اِنْتِظارُ  االَمر«،  لِهذا  »مُنتظِرٌ  لِأمْرِنا«،  »اَلْمُنتظَرُ 

الْحَق« لِدَوْلَةِ  »مُنْتظِرونَ  عَشَر«و    لِظُهورِهِ«،  لِلّثانی  است   »اَلمُنتظِرُ  شده  پادا .یاد  روایات  فضائل این  و  ش 

شماری برای منتظران بیان کرده و آنان را از »اولیاءاهلل« و برترین مردم به حساب آورده است که همچون بی

به همراه او نبرد     عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زمانبوده یا در خیمه   جنگ بدر در اهلل علیه و آله و سلم  صلیپیامبر یاران

 .کنندمی

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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 حکومت بردل ها 

کند ومشکالت   یها غلبه م  یبر دشوار  کوتاه،  یچون در مدتعجل اهلل تعالی فرجه الشریف   ی  حضرت مهدحکومت  

آن    زا  زی ن  واناتیح   یکه حت  یگرداند به طور  یرا به جامعه باز م  شی وآسا  ت یامن  برد و   یم  نیب  وجنگ ها را از

 ن یآن را دارند. ا یاست که همه انسان ها آرزو یحکومت نیکند وا یبر دل ها حکومت م شوند، یبهره مند م

وعالقه   عجل اهلل تعالی فرجه الشریفیامام مهدمردم با  وندیاز پ اتی در روا نیهمچن  ذکر شده،  یاریبس اتیامر در روا 

:  ندیفرما  یباره م  نیدر ا  صلی اهلل علیه و آله و سلمرسول خداآمده است.     انی سخن به م  شانی آن ها به حکومت ا

 «  د او خوشنودن ییاز خالفت و فرمانروا نیدهم که ساکنان آسمان وزم یبشارت م شیاز قر ی،مرد یبه مهد  شمارا»

  یمرده ا  چیظهور وحکومتش ه  جهیکندکه در نت  یاز فرزندانم ظهور م  »مردی:  ندیفرما  یم  زین  السالم  هیعل  یعل  حضرت

قائم را   امیروند وق یم گری کدی داری وآنان به د  د ی آ  یم  د ی پد شی در گور برا یبرکات و شی گشا   نکهی مگر ا  ماند  یدر گور نم

 د.«دهن یمژده م  گریکد یبه 
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 دعاها و زیارات 

  )اَللّهُمَّ عَظُمَ البَالء(،  دعای فرج صادر شده است؛ مانند      عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زماناز   زیارت و دعا چندین

ارزُقنا تَوفیقَ الطاعَةِ النّورِ العَظیم«، دعای »اَللهُمّ  الجَمیلَ«، دعای »اَللّهمّ رَبَّ  دعای   ،«دعای »یا مَن أظهَرَ 

بِالمَولودَینِ فی رَجَب«، دعای »اَللهمّ إنّی  ماه رجب ، دعای هر روزسهم اللیل ، دعای »اَللهمّ إنّی اَسألُکَ 

  .زیارت الشهداء و زیارت ناحیه مقدسه ،«مرِکَ اَسألُکَ بِمَعانی جَمیعِ ما یدعوکَ بِهِ وُالةُ أ

را با   امامان توان همهکه می  های جامعهزیارت نیز عالوه بر     عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  امام زمانبرای ارتباط با  

 :های مختلفی در روایات شیعه نقل شده که عبارتند ازکرد، دعاها و زیارت زیارت آن

 دعای ندبه  •

   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  دعای سالمتی امام زمان  •

 )سَالمُ اهللِ الکامِلُ التّام...(  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  به امام زمان  استغاثه •

 زیارت آل یس  •

 دعای غریق  •

 دعای عهد •

 دعای فرج  •

  دعای اللهم عرفنی نفسک)دعا در غیبت امام زمان( •

 ( دعا برای امام عصر )  دعای اللهم ادفع عن ولیک  •

   عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  صلوات مخصوص امام زمان •

 روز جمعه زیارت •

 

 

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%DA%A9%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%84_%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
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