
  موضوع: مجموعه کامل احادیث و روایات مهدوی 

  

احادیث زیادی درباره ی حضرت مهدی )عج(، به دلیل داشتن جایگاه و مقام متفاوتشان، گفته شده و در زمان 

 های مختلفی به ایشان اشاره شده است.

اشاره میکند.مورد از احادیث مربوط به امام زمان که موثق هستند در این پست  60به  12یــــار  

 ابوسعید خدرى از پیامبر اکرم )ص( روایت کرده که فرمود:

یکون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و االفثمان و االفتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا 

     مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و اال تدخر االرض شیئاً من نباتها.

ى از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد ، همه طبقات امت من مهد

در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند که قبل از وى هیچ بّر و فاجرى بدان نرسیده باشند، آسمان باران 

ار نمى کند.رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذ  

 

(  پیامبر)ص(در روایتی  فرمودند:2    

  لولم یبق من الدنیا اال یوم واحد لطول اهلل عزوجل ذلك الیوم حتى یبعث رجالً من ولدى اسمه اسمى. 

اگر از عمر دنیا جز یك روز بیشتر نمانده باشد. خداوند آنروز را چندان دراز گرداند تا مردى از اوالد من 

همنام من باشد.برانگیزد  که     

سلمان برخاست و عرض کرد: اى رسول خدا)ص( از کدام فرزند شما خواهد  بود؟ فرمود:  از این فرزندم ، و  

 دست روى شانه حسین )ع( گذاشت.

 

( حذیفة از پیامبر)ص( نقل کرده که فرمود:3    

  المهدى رجل من ولدى وجهه کالکوکب الدرى.

اش چون ستاره تابان است. مهدى از فرزندان من است که چهره  

 

:( ابو سعید خدرى روایت مى کند که پیغمبر )ص( فرمود4   



یخرج المهدى فى امتى یبعثه اهلل عیاناً للناس یتنعم االمة و تعیش الماشیة و تخرج االرض نباتها و یعطى المال  

.صحاحاً   

  

اى مردم برانگیزد ، مردم در رفاه ، و مهدى میان امت من قیام خواهد کرد و خداوند او را به طور آشکار بر

چهار پایان در آسایش باشند، و زمین روئیدنیهاى خود را بیرون دهد و او مال را به طور مساوى میان مردم 

.تقسیم نماید  

 

( عبداهلل بن عمر نقل کرد که پیغمبر فرمود:5    

اهلل فاتبعوهیخرج المهدى و على رأسه عمامة فیهما مناد ینادى هذا المهدى خلیفة      

مهدى در حالى که قطعه ابرى بر سر او سایه افکنده قیام مى نماید ، در آن وقت گوینده اى اعالم مى دارد که 

 این مهدى خلیفة اهلل است از وى پیروى کنید.

 

( ثوبان از پیامبر )ص( روایت نموده که فرمود:6    

و لو حبوا على الثلج فیها خلیفةاهلل المهدى.اذا رأیتم الرأیات السود قد اقبلت من خراسان فائتوها      

چون پرچمهاى سیاه ببینید که ازسوى خراسان مى آید به استقبال آن بشتابید هرچند با رفتن از روى برف 

 باشد زیرا که همراه آن جماعت مهدى خلیفة اهلل است.

 

 احادیث امام زمان

و  ابرهاست در پشت شدنش پنهان از خورشید هنگام بردن مانند نفع غیبتم در زمان از من بردن ( نفع7

آسمانند. اهل بخش ایمنى ستارگان ، همچنانکه هستم زمین اهل بخش ایمنى همانا من  

 

او هستم. از دشمنان گیرنده و انتقام زمین خدا در روى ذخیره ( من8  

 

پدیدار  آسمان ستارگان که تأخیر بیندازد ، تا زمانى را به مغربشنماز  که کسى است ، ملعون است ( ملعون9

 شوند.



بمال. خاک را به شیطان نماز بگزار و بینى مالد ، پس نمى خاک را به شیطان چیز مانند نماز بینى ( هیچ10  

 

محو  آسمان ستارگان که ، تا زمانىتأخیر بیندارد  را به نماز صبحش که ، کسى است ، ملعون است ( ملعون11

 شوند.

 

 کرد که خواهم قیام در حالى من بود ، ولى گردنشان به زمان از طاغوتهاى یکى بیعت از پدرانم (هر یك12

نباشد. گردنم به طاغوتى هیچ بیعت  

 

 دور مى و شیعیانم را از خاندان اوند بالخد که است من وسیله ، و به پیامبر هستم جانشین آخرین ( من13

 سازد.

 

کند. مى یارى حاجتش به را در دستیابى اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وى در اجراى ( هر کس14  

 

.شماست و گشایش فرج همان آن هور ما ( زیاد دعا کنید ، که) و ظ فرج زود فرارسیدن ( براى15  

 

 بود گرفتاریها به اگر جز این ، که ایم و یاد شما را از خطر نبرده کنیم نمى شما کوتاهى حال رعایت ( ما در16

کنید. از خدا بترسید و ما را پشتیبانى کردند . پس مى کن شما را ریشه آورد و دشمنان مى شما روى  

 

بر شما  من حجت آنان کنید ، زیرا که ما مراجعه حدیث راویان و اما در پیشامدها و مسایل جدید به (17

هستم. خدا بر آنان حجت هستند و من  

 

مورد پسند ما  که کند ، و از آنچه سازد عمل مى ما نزدیك محبت او را به که آنچه از شما باید به (هر یك18

جوید . سازد دورى مى را خشمناک و ما نیست  

 



بدار و  را ثابت فرما  قدمهایم مرا تمام و امر قیام کن ، برآورده اى داداه من به را که اى ( خداوندا ! وعده19

و داد کن. را پر از عدل ، جهان من قیام در سایه  

 

دهند ،  مى نیز شهادت علم و صاحبان آسمان و مالئکه یکتا نیست جز خداى معبودى که دهم مى ( شهادت20

نزد  باشد ، و همانا دین مى مقتدر و حکیم جز او که خدایى کند ، نیست مى و داد قیام عدل به که خدایى آن

است. خدا اسالم  

 

 مرا انکار کند از من که ، و هر کس نیست و خویشاوندى قرابت و بندگانش خداوند عز و جل ( ایمان21

.نیست  

 

 و فتنه ناشایسته ، و از اعمال بعد از هدایت ، و گمراهى بینى بعد از روشن از نابینایى برم خدا مى به ( پناه22

نابود کننده. هاى  

 

اند  احتراز نمایند.شده نهى که از گناهانى خداوند میرسند که و زیباى نیك فرجام به ما هنگامى ( شیعیان23  

 

پر  از ستم که سازد ، آنچنان مى از عدل را آکنده زمین آنکه ، منم گر زمان قیام ، منم هستم مهدى ( من24

بود. شده  

 

 مى داده گفتن سخن ما اجازه اگر به که ، در حالى است خدا نابود شدنى حجت پنداشتند که ( ستمکاران25

شد. مى برداشته و تردید از میان شد ، شك  

 

هاست. ها و فتنه آشوب زیاد شدن هورمظ ... عالمت حقم صاحب ( من26  

 

ماند. نمى از اخبار شما بر ما پوشیده دارد و چیزى شما احاطه خبرهاى ما به و دانش ( علم27  

 



خدا  ، چرا که خدا است لعنت مشمول که است ستمکارانى جمله ورزد ، از لمما ظ به نسبت که ( کسى28

است. خدا بر ستمکاران لعنت باشید که :  آگاه است فرموده  

 

. است مستحبات ترین و واجب ترین شکر از الزم ( سجده29  

 

و از  شده و ضعیف سست شد و باطل اهر خواهدظ ، حق بگوییم سخن دهتد که ما اجازه خداوند به ( هر گاه30

.شما خواهد رفت میان  

 

.نیکوست اى و اسوه سرمشق من خدا  صلی اهلل علیه واله وسلم براى ختر رسولد(31  

 

هور ، دروغگویانند.ظ وقت کنندگان ، و تعیین ما با خداست هور و فرجظ ( زمان32  

 

 دلها و فراگیر شدن و قساوت طوالنى از زمان پس هم ، و آن خداوند متعال اجازه مگر به نیست هورى( ظ33

از جور و ستم. رمین  

 

 " سفیانى خروج "از  قبل باشید هر کس مرا خواهند کرد . آگاه مشاهده ادعاى کسانى زودى باشید به ( آگاه34

 خداى جز به و نیرویى حرکت " است وغگو و افترا زنندهمرا کند در مشاهده ، ادعاى آسمانى صداى و شنیدن

. نیست بزرگ  

 

باد (  آنان محمد ) درود خدا بر همگى و خالصه از ابراهیم و برگزیده نوح و ذخیره از آدم باقیمانده ( من35

.هستم  

 

باشد. دروغگو و افترا زننده نگوید مگر آنکه جز ما چنین ، کسى ماست و در میان با ماست ( حق36  

 



و در  نیست ، او جسم فرموده را تقسیم و ارزاق را آفریده اجسام که است ، کسى ( همانا خداوند متعال37

.و شنوا و داناست او نیست مثل چیزى "،  نکرده حلول هم جسمى  

 

با ما  اگر کسانى ، پس با ماست ، و حق نیاز نداریم چیزى پروردگار به جز ذات و به ( خداوند با ماست38

 هاى پرورده دست ، و مردم پروردگارمان هاى پرورده ما دست "شود  ایجاد نمى نباشند ، هرگز در ما وحشتى

.ما هستند  

 

بر شما نیست. و از کفر کافر ، گزندى ماست ، دانش ( دانش39  

 

 الهى عهد و پیمان به در وفاى -بدارد  موفق خویش و بندگى طاعت داوند آنها را بهخ که -ما  (اگر شیعیان40

افتاد و زودتر  تأخیر نمى دیدار ما به شمردند ، سعادت مى را محترم داشتند و عهد و پیمان مى اتحاد و اتفاق

شدند. مى دیدار ما نائل سعادت به  

 

 خداوند ( غیب از جانب دریافت خود و بدون ) مستقال از پیش بیت گویند : ما اهل مى که از افرادى ( من41

 ما پسندیده خداوند براى که ، یا ما را از مقامى با خدا شریکیم موجودات و آفرینش و در سلطنت دانیم مى

.ییمجو مى بیزارى نزد خدا و رسولش افرادى برند ، از چنین باالتر مى  

 

، مانند  از نمازهای مستحبى پس با دعا و تسبیح در مقایسه واجب بعد از نمازهاى دعا و تسبیح (فضیلت42 

است. بر مستحبات واجبات فضیلت  

آسمانند. اهل امان سبب ستارگان که ، همچنان است و آسایش امان سبب زمین اهل براى ( وجود من43  

 

:   است فرموده در قرآن خداوند عز و جل ، پس است افتاده اتفاق غیبت از دوران آنچه و فلسفه ت( ما عل44

آید. اگر آشکار شود ، بدتان نپرسید که از چیزهایى مؤمنان اى  

 

.و یا نهان ، یا آشکار است خدا نیست از محبت خالى ( زمین45  

 



 اىکند ، ستاره افول اىستاره که آشکار گردد ، و هر زمان دیگرى شود ، علم پنهان اى و نشانه علم ( هر گاه46

نماید. دیگر طلوع  

 

 و استقامت ما عطا فرما ، و با هدایت را به حرام . شناخت پاک و نیت از گناه و دورى بندگى ( ار الها ! توفیق47

بدار. گرامیمان در راهت  

 

است. نکرده و جزا رهایشان تکلیف و بدون نیافریده را بیهوده مردم انا خدایتعالى( هم48  

 

 بیان را نابود کند  و او بر آنچه برساند و باطل فرجام را به حق که است ناپذیر خداوند بر این تخلف ( سنت49

است. گواه نمودم  

 

قسم دهند که فرج را نزدیك  ام حضرت زینب)س(به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حقّ عّمه (50

 گردان

دَةِ وَ اعْتِزالُ النّاسِ فى القائِمِ مِنّا سُنَنٌ مِنَ االََْنْبِیاءِ ... فَاَمّا مِنْ نُوحٍ فَطُولُ الْعُمْرِ وَ أَمّا مِنْ اِبْراهیمَ فَخِفاءُ الْواِل( 51

دَ الْبَلْوى وَ أَمّا مِنْ  اَمّا مِنْ مُوسى فَالْخَوفُ وَ الْغیبَةُ وَ أَمّا مِن عیسى فَاخِْتالفُ النّاسِ فیهِ وَ أَمّا مِنْ اَیُّوبَ فَاْلفَرَجُ بَعْوَ

  .مُحَمَّدٍ فَالْخُرُوجُ بِالسَّیْفِ

السالم السالم عمر طوالنى، از ابراهیم علیه در قائم ما سنّتها و ویژگیهایى از پیامبران وجود دارد: از نوح علیه 

السالم اختالف السالم ترس و غیبت، از عیسى علیه مخفى بودن والدت و دورى گزینى از مردم، از موسى علیه 

.السالم قیام با شمشیرالسالم گشایش پس از گرفتاریها، و از محمّد علیه مردم درباره او، از ایوب علیه   

 

 

ؤمنین )علیه اسالم(:اَمیرالم (52   
 أال فَمَن ثَبَتَ مِنهُم عَلَی دینِهِ وَ لَم یَقسُ قَلبُهُ لِطولِ أمَدِ غَیبَةِ إمامِهِ فَهو مَعی فی دَرَجَتی یَومَ القیامَة

 

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت 

هم درجه خواهند بود.با من   

 

 

( امام باقر )ع( میفرمایند:54  



اذا قام قائم اهل البیت قسم بالسویه و عدل فی الرفیه فمن اطاعه فقد اطاع اهلل ومن عصاه فقد عصی اهلل و انما سمی 

  المهدی النه یهدی الی امر خفی.

را اطاعت کرده است . و هر کس از او  عدالت را در بین مردم برقرار می سازد .پس هر کس او را اطاعت کند ،خدا

سرپیچی نماید ،از خدا سر پیچی کرده است وآن حضرت را مهدی نامیده اند ،زیرا مردم را به سوی امر پنهانی هدایت 

 می نماید

 

( امام جعفر صادق )ع( فرمودند:55  

یار راحت می شوند.به وقت ظهور ، نشاط و شادی به برزخ نیز سرایت می کند و مؤمنین از فشارهای آن د  

  

                                                             ( پیامبر)ص( میفرمایند:                                                                                  56

آدمی تعجّب می کند از وفور ایمان مردم آخرالزّمان که پیامبری را ندیدند و امام آسمانی را زیارت نکردند و تنها ایمان 

 به سطوری می آورند که بر روی کتابهای باقیمانده از وحی و کلمات معصومین نقش بسته است.

 

                                                                                                               (امام جواد)ع(:                                         57

همانا قائم ما مهدی )عج( است که بر مسلمانان واجب است در زمان غیبت او منتظرش باشند و هنگام ظهورش از او 

 اطاعت کنند.

 

                                                                                                                                          (امام جعفر صادق:             58

خدای تعالی اصحاب مهدی)عج( را در یك لحظه مانند ابر های پراکنده جمع میکند و اصحاب امام زمان برابرند با سپاه 

نفربودند. 313بدرکه اسالم درجنگ   

 

( امام جعفر صادق )ع( فرمودند:59   

 مردم در انتهای غیبت از دین خارج خواهند شد گروه گروه ، آنچنانکه در صدر اسالم دسته دسته وارد می شدند.

 

                                                                  امام حسن عسکری )علیه السالم(:                                                                  (60

 واهلل لیغیبن غیبه ال ینجو فیها من الهلکه اال من ثبت اهلل عزوجل علی القول بامامته و وفقه )فیها(للدعا بتعجیل فرجه.   



 اش طوالنی) غیبت زمان در که شود می غایب قدر آن– الشریف فرجه تعالی اهلل عجل–به خدا حضرت مهدی سوگند     

 و گرداند ثابت(فرجه تعالی اهلل عجل) مهدی امامت به عقیده بر ،اورا بزرگ خدای که کسی مگر یابد نمی نجات هالکت از(

ند.ک دعا فرجش تعجیل برای که دهد توفیق او به  

 منابع:

 بحار األنوار

اربعین حدیث فی المهدی   

 کشف الغمه 

شیفتگان مهدی    

مکیل المکارم   

  کمال الدین

 غیبت نعمانی

 کتاب حکیم

www.yar12.rzb.ir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




