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 منجی در ادیان

 

 :مقدمه
 ریو غ یمی)ابراه انیاد گریزمان، ظهور و موضوع انتظار در دنقش امام یبحث، بررس نیموضوع ا

 :گفت توانی( است. میمیابراه

 .است انادیی وجه مشترک همه ،یباوریمنج

 .در آخرالزمان باور دارند یبه آمدن منج ستندیمعتقد ن امتیکه به ق یانیاد یکه حت یاگونه به

 یجهان تیقابل تیحیو مس تیهودی .و اسالم است تیحیمس ت،یهودیشامل  یمیابراه انیاد

قوم  یفقط برا لسالماهمایعلی سیعو حضرت  یموسحضرت  امبرانشانیپ یعنی نداشتند شدن

حضرت  نییشدند؛ نخست آ یجهان نیفقط دو د خیطول تار در. بودندخودشان مبعوث شده 

 .بود آلهوهیعلاهللیصل اسالم امبریپ نیو سپس دم السالهیعل میابراه
 

 :تیحیدر مس یمنج
به  اعتقاد. شده است فیتحر هودی نیبا اسالم دارد و کمتر از د یخاص یهااشتراک تیحیمس

معتقدند،  انیحیمس. است تیحیدر مس یجد یاعتقاد هیعلاهللسالم حیمس بازگشت حضرت

در  رایز کنندیم یدروغ پافشار نیبر ا آنها. شده است دهیکش بیبه صل حیمس حضرت

از  یکیشدن  یبه قربان بود بسته السالمهیعل میابراه که خدا با حضرت یو عهد هاییشگویپ

در اعتقادات  بیعج یتحول یالدیم 17قرن  از .( اشاره شده بودلیبجز اسماع یفرزندان او )کس

« راسل» و «نیدارو»، «نلسونجان»مانند  یافراد. وجود آمد به انیحیمس یآخرالزمان

ابتدا آن را  ،ترجمه یاما برا است یبه زبان آرام لیانج اصل .کردند لیاز انج دیجد یهابرداشت

 نیبه ا انیهودیرا  فاتیتحر نیاز ا یادیز بخش. ترجمه کردند یسیو سپس به انگل یونانیبه 

 فیتحر نیا. کرد رییتغ نید نیدر ا یصورت، نگاه به منج نیوارد کردند و به ا لیشکل به انج

 لیبه اسرائ انیهودیی است که همه نیا حیتفکر شد که راز بازگشت حضرت مس نیسبب بروز ا
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 :شکل گرفت شیتفکر، دو گرا نیا از. موعود کوچ کنند نیسرزم یعنی

 یانیهودیچهارم  سه ح،یمس قبل از آمدن حضرت گروه معتقدند نیا قبل از هزاره: شیگرا .1

 .شوند یحیمس دیاند بااسکان داده شده نیو فلسط میاورشل یعنیمقدس  نیکه در سرزم

است.  یشتریطرفداران ب یاز تفکر قبل از هزاره و دارا تریتفکر، قو نیا بعد از هزاره: شیگرا .2

 شوند. یحیمس انیهودیو سپس  دیایب حیمس دیگروه معتقدند ابتدا با نیا
 

 :نشده فیتحر تیحیمس دگاهید
 انیعیش .است یبودن منج اعتقاد به زنده ان،یحیو مس انیعیش انیم یهااز اشتراک یکی

خواهد  قیزمان را تصدامام ح،یو حضرت مس ندیآیبا هم م حیو حضرت مس زمانمعتقدند، امام

 به اندشده قیتصد السالمهیعل یعل حضرت یحتو  خدال رسو ل،یانج اصلیی نسخه در. کرد

ستوده )معادل احمد( بعد از من خواهد آمد »: دیفرمایم لیدر انج حیعنوان مثال، حضرت مس

به  یاز زبان آرام و در ترجمه لیانج یهشد فتحری ینسخهاما در « خواهد کرد قیو مرا تصد

 یاپسر انسان، کلمه یهکلم. اندترجمه کرده لیستوده را به جبرئ ،یسیو سپس به انگل یونانی

معتقد « هاکس مزیج مستر». کتاب آمده است نیبار در ا 80کلمه  نیا است. لیدر انج یدیکل

 شخص یدرباره گریمورد د 50است و  حمسی حضرت یمورد، درباره 80 نیمورد از ا 30است 

ترجمه شده  لیپسر انسان به جبرئ ل،یانج یشده فتحری یاما در نسخه گفته شده یگردی

 پسر عالمت آنگاه»: اندگفته سخن ظهور و انسان پسر یدرباره لیانج یهاهیاز آ یبرخ .است

کنند، پسر انسان  یزننهیس نیزم فیطوا عی. در آن وقت، جمشودیم دارپدی آسمان در انسان

 (2۴ هی، آ30باب  ،یمت لی)انج« .دیآیآسمان با قدرت و جالل م یکه بر ابرها نندیرا بب

 هی، آ2۴باب  ،یمت لی)انج« .دیآیپسر انسان م د،یبریکه گمان نم یدر ساعت رایز دیحاضر باش»... 

 (3۶و  35

 یبه برخ لیانج در .بودن ظهور اشاره شده است یبارها به ناگهان زین انیعیش یهاتیروا در

ها )خسوف و کسوف و ستاره دیدر ماه، خورش راتییو تغ یعیطب یایظهور از جمله بال یهانشانه

 .اشاره شده است زنی ظهور زمان در رجعت یمسئله ی( و حتیاسالم یهاتیدر روا

 .دیکه در قبور هستند، آواز او را خواهند شن یکه تمام کسان دیآیم یساعت رایز

در بشارت دادن به آمدن پسر انسان، مشخص نبودن زمان ظهور و لزوم  یگریفراوان د یهاهیآ

گفتگو  انیحیبا مس هاهیآ نیبا ا پس از ظهور زمانامام .وجود دارد لیمنتظران در انج یآمادگ

 .خواهند آورد مانیا شانیبه ا یاریو افراد بس کندیم
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 :تیهودیدر  یمنج

 نیاصل از ا نیدوازدهم .کرده است فیاصل تعر 13را در  تیهودی هود،یاز بزرگان « هارامبام»

: دیگویم« هارامبام»ی هدیعق یبر مبنا« شوحط امانوئل». است یاصول، اعتقاد به ظهور منج

اسحاق و  م،یمانند ابراه لیاسرائیبن امبرانیپ ییهاز بق ی( حتیکه خواهد آمد )منج یآن فرد»

 (78، مرداد ۴اول، ش  )نشریه بینا، سال «.تر استمرتبهبلند عقوبی

آنها به علم  ،نیا بر افزون .استد داوو از نسل حضرت «حیماش» ای «یمنج»معتقدند  انیهودی

در  انیهودی د،یاست بدان جالب .کردن مردگان اعتقاد دارند مانند زنده یو معجزات یمنج یباال

 نیا یهمه .را داشتند هایژگیو نای یرا انکار کردند که آن حضرت همه یسیحضرت ع یحال

در وجود  یاله اءیانب ثیاز جمله داشتن موار یگرید اریبس اتیها و خصوصمعجزه ها،یژگیو

داوود  زمان از نسل حضرتکه امام شودیادامه مشخص م در .زمان جمع شده استامام

 در نظر گرفته شده یمنج یبرا یمختلف یهاها و لقبنام هود،ی میتعال در .است (دیویدبنحی)ماش

 قرآن .( استستادهی)ا «قائم»است که در زبور به آن اشاره شده و آن نام  یآنها نام نیتراما جالب

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزََُّبورِ »: دیفرمایم اءانبیی سوره 105ی هیآدر  خداوند ،کندیبارها به زبور اشاره م

بندگان  میزبور بعد از ذکر )تورات( نوشت در»؛ «یَرِثُهَا عِبَادِیَ الَصَّالِحُونَمِنْ بَعْدِ الذَِّکْرِ أنََّ الْأْرضَ 

علت است  نیقرآن به کتاب زبور به ا ادیز دیتأک «خواهند شد نیوارث )حکومت( زم امستهیشا

 زمان است.بخش زبور در مورد امام 150بخش از  55که 
 

 :زمانب امامسَنَ
ب آن حضرت سَبه نَ  یزمان، بهتر است نگاهتورات با امام یهاهیدرک بهتر مطابقت آ یبرا

 .میندازیب

 .رسدیم میابراه به حضرت هم از طرف مادر و هم از طرف پدر زمانامام بسَنَ

 ستین دهیپوش یبر کس هستند لیاسماع از نسل حضرتا خد و رسولی عسکر حسنامام نکهیا

. است ممری حضرتی عمه پسرو  یسیع حضرت یزمان از نوادگان شمعون، وصاما مادر امام

و  عقوبی هودا،ی(، ینب )پدر داوود یسیداوود،  حضرت مان،یسلت زمان به حضرمادر امام بسَنَ

. رسندیهم م زمان بهمدر وجود اما میابراه هر دو شاخه از فرزندان حضرت یعنی رسدیاسحاق م

مادر و در اسالم از سمت پدر منتقل  از سمت بسَنَ ت،یهودیاست که در  نیجالب توجه ا یتهنک

 .شودیم
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 :هودیدر کتب  یمنج
در ادامه  پردازندیم یکه به موضوع منج هودیکتب مقدس  گریتورات و د یهاهیاز آ یبرخ

 فر)سِ« .بخشمیرا م نیزم نیتو ا ییهظاهر گشت و گفت به ذر میبر ابراه خداوند» :اندآمده

 (7 هی، آ12باب  ش،یدایپ

تو را اجابت فرمودم و  یتقاضا ل،یو اما در خصوص اسماع»: دیگویم میبه حضرت ابراه خداوند

فر )سِ« .دیآ دیامام از او پد 12گردانم و  ریکث اریاو را برکت داده، بارور گردانم و او را بس نکیا

 (1۶باب  ش،یدایپ

در قرآن  خداوند .استفاده کرده است «ریکث» یاشاره و از کلمه ریکث ریاست که خدا به خ جالب

 (چشمه)تو را  ما»؛ «إِنَّا أعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ»: دیفرمایم هاعلیاهللسالم زهرا حضرت تولد یدرباره

 (1)کوثر/  «.( دادیمحدیو ب ریکث ریکوثر )خ

و نامش قائم است، خواهد برخاست؛  ستادهیپسران تو ا یکه برا یمیعظ ریام»به رجعت:  اشاره

 (12، باب 1309ص  ،ینب الی)دان« خواهند شد. داریب اند،دهیاز آنها که در خاک خواب یاریبس

( مانند ستارگان یمنج ارانی) کنندیم یرا به راه عدالت رهبر یاریآنان که بس»: یمنج ارانی

 (12، باب 1309ص  ،ینب الی)دان« خواهند بود.

 البته دیو از آن غافل نباش دیریزمان را دست کم نگامام یکار برا تیمنتظران و اهم گاهیجا

 یریخود حضرت از شما دستگ دیکن یداریاما اگر پا حوزه وجود دارد نیهم در ا یامتحانات

 «.کردمیتمام عمر به او خدمت م کردم،یرا درک م یاگر من مهد»: دیفرمایمق صادماما .کندیم
 (1۴8ص  ،51ج  ،نواربحاراأل)

. زمان بوده استمنتظر امام ش،یسال پ 2500است که از  لیاسرائیبن امبرانیاز پ «ینب حبقوق»

آمده است که ذکر  شانیدر وصف ا 13۴ی صفحه ک،یخبار، جلد األدر کتاب علوم یتیروا در

 اگر» :دیفرمایم شانیا« فرجهم وعجل محمد وآل محمد یعل صل اللهم»بود:  نیا شانیدائم ا

که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود بلکه  رایز دیمنتظر باش شیبرا یول دینما ریتأخ چه

مکارم ) «.سازدیفراهم م شیخو یها را براقوم یها را نزد خود جمع خواهد کرد و تمامامت عیجم

 (55 تا، صشیرازی، بی

چون  رایز خواهند نمود یها او را بندگامت عیخواهند کرد و جم میاو را تعظ نیسالط عیجم»

 (13و  11 یبندها ،72)مزبور « بخشد. ییاستغاثه کند، او رها نیمسک

 تا خدا به دادِ  میمضطر شو دی. بامیرفتار کن نیمسک یمانند فرد یدرخواست فرج منج یبرا دیبا

 یکس ای»؛ «دَعاهُ و یکشِفُ السَّوءَأمَّن یجیبُ المُضطَرََّ إذا »: دیفرمایدر قرآن م ندوخدا. ما برسد
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 (۶2نمل/ )« .سازدیرا برطرف م یو گرفتار کندیمضطر را اجابت م یکه دعا

و اشک  کنندیرا تالوت م هیآ نیزمان، بارها اامام آمده است که در شب ظهور، آقا تیروا در

در آن  بماند یاو تا ابد چون آفتاب باق اسم» .دهدیخداوند اذن ظهور را م نکهیتا ا زندیریم

و نام او تا ابد متبرک باد  افتیاو را خجسته خواهند  لیو تمام قبا افتیمردمان برکت خواهند 

 (19تا  17 یبندها ،72)مزمور « ر شود.از جاللش پُ نیو تمام زم

 مانیها، همچون حکومت داوود، سلحکومت گریمانند د شانیاست که حکومت ا یبدان معن نیا

برود و مردم دوباره به  نینخواهد بود که از ب یخدا موقت و حکومت رسول السالمهمیعل یو موس

به ذوالفقار  اشاره. خواهد بود تجاهلی و ستم ،ظلم یکنندهتمامزمان برگردند بلکه امام تیجاهل

بند  ،1۴9)مزمور « ها انتقام بکشد.است تا از امت شانیدو دمه در دست ا ریشمش»: نیمنؤرالمیام

7) 

 نیبه ا قرآن. روشن و آشکار است ،زمان در کتب اهل کتاب موجودو امام امبریپ یهانشانه

الََّذِینَ آتَیْنَاهُمُ اْلِکتَابَ یَعْرِفُونَهُ »: شناختندیاهلل را مرسول ان،یهودیکه  کندیموضوع اشاره م

را همچون فرزندان  «امبریپ»او  م،یابه آنان داده یکه کتاب آسمان یکسان»؛ «أْبنَاءَهُمْکَمَا یَعْرِفُونَ 

 (1۴۶بقره/ ) «.شناسندیخود م

هستند، اشاره  یمنج یدهندهیاریقوم  انیرانیا نکهیآنها به ا یهاییشگویدر کتب و پ یحت

 یرانیا ارانیهم به تعداد  تیباهل یهاتیروا در .ترسندیم انیرانیعلت از ا نیشده است به هم

را از دست  یلطف و فضل اله نیا ما. است انیرانیزمان به اامام چشم. حضرت اشاره شده است

مراقب  دیبا پس آوردیزمان را مکه امام میباش یآن قوم منتخب میدوست دار رایز داد مینخواه

 .میامر محروم شو نیرخ دهد و از ا ءامر بدا نیمبادا در ا م،یباش ل خوداعما

 پوراستاد رائفی سخنرانی
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