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. فقد نقل  يلمع بني اآلونة واالُخرى (عليه السالم)من تصفّح كتب احلديث ومعاجم األخبار جيد إسم املهدي
 . عدد جم من كبار الصحابة رضي اهللا عنهم (صلى اهللا عليه وآله)أحاديث الرسول

.  (عليه السالم)يف اإلمام املهدي (صلى اهللا عليه وآله)وبني يديك قائمة بأمساء مخسني صحابياً رووا أحاديث الرسول األعظم
،  بواسطة ذلك الصحايب (عليه السالم)كلّ صحايب مبصدر واحد جاء فيه حديث املهدي وقد اكتفينا باإلشارة أمام إسم

الحتجنا إىل موسوعة ضخمة للحديث ال (عليه السالم)يف املهدي (صلى اهللا عليه وآله)ولو أردنا استقصاء ما أورده كلّ صحايب عنه
 . تقلّ عن موسوعات احلديث الكربى

 ليتبين لك كثرة األحاديث اليت رواها(رضي اهللا عنه)سعيد اخلدري لصحايب أيبنعم أوردنا بعض ما جاء عن طريق ا

، ومل  . وأنه كان عندهم من املسلّمات اليت ال خيتلف فيها اثنان (عليه السالم)الصحابة رضوان اهللا عليهم يف اإلمام املهدي
 (رضي اهللا عنه)يق الصحايب أيب سعيد اخلدري، ونعود اآلن لنذكر ما جاء عن طر ينقل عن صحايب وال تابعي خالفاً لذلك

 . وبعدها نشري إىل ما ورد عن بقية الصحابة

األئمة بعدي :  يقول(صلى اهللا عليه وآله): مسعت رسول اهللا ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال ۱

 . )١(، تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم إثنا عشر

المهدي منّي أجلى الجبهة :  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا ـ عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال ۲

 . )٢(أقنى األنف يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً ويملك سبع سنين

ُأبشّركم بالمهدي :  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا اخلدري قالـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد  ۳

 يبعث في اُمتي على اختالف من الناس وزلزال فيمأل األرض قسطاً

فقال له  . وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض يقسم المال صحاحاً
 : ما صحاحاً؟ رجل

 . بالسوية بين الناس:  قال

 . )٣(غنى (صلى اهللا عليه وآله)ويمأل اهللا قلوب اُمة محمد:  قال

                                                           
 .  ٦٦: ص  )  منتخب األثر١(
 . ١٥٢/  ٤:   )  مسند أيب داود٢(
 .  ٣٧/  ٣:  )  مسند أمحد٣(



البيت أشم األنف يمأل األرض عدالً  المهدي منّا أهل:  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۴

 . )٤(كما ملئت جوراً

يكون بعدي خليفة يحثي المال حثياً وال :  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عنه ۵

 . )٥(يعده عداً

يكون عند انقطاع :  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا ـ عن األعمش عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال ۶

 . )٦(ر من الفتن رجٌل يقال له المهدي عطاؤه هنيئاًمن الزمان وظهو

: يا أيب أخشى الضيعة من  : دخلت فاطمة على أبيها يف مرضه وبكت وقالت ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۷
، مثّ اطلع ثانيةً فاختار  فاختار منهم أباك فبعثه رسوالً: يا فاطمة إنّ اهللا اطلع إىل أهل األرض اطالعة  ، فقال بعدك
 منهم

. إنا أهل بيت اُعطينا  ، وأقدمهم إسالماً ، وأكثرهم علماً بعلك فأمرين أن اُزوجك منه وهو أعظم املسلمني حلماً
 ، وال يدركها أحد من سبع خصال مل يعطها أحد من األولني

، وشهيدنا خري الشهداء وهو عم أبيك  ، ووصينا خري األوصياء وهو بعلك و أبوك: نبينا خري األنبياء وه اآلخرين
، ومنا  ، ومنا سبطا هذه االُمة ومها إبناك ، ومنا من له جناحان يطري ما يف اجلنة حيث يشاء وهو جعفر محزة

 . )٧(مهدي هذه االُمة

، وال  : واهللا ما يأيت علينا عام إالّ وهو شر من املاضي : قلت أليب سعيد اخلدري ـ عن حرب بن نوف قال ۸
، ولكن مسعت رسول  يقول ما تقول (صلى اهللا عليه وآله)اهللا : مسعت رسول . فقال أبو سعيد أمري إالّ وهو شر مما كان قبله

م األمر حتى يولد يف الفتنة واجلور من ال يعرف عندها حتى متأل األرض جوراً فال : ال يزال بك يقول(صلى اهللا عليه وآله)اهللا
. مثّ يبعث اهللا عز وجلّ رجالً مني ومن عتريت فيمأل األرض عدالً كما مألها من كان قبله جوراً  اهللا يقدر أحد يقول

 . )٨(لك حتى يضرب اإلسالم جبرانه. وذ ، وحيثو املال حثواً وال يعده عداً وخترج له األرض أفالذ كبدها

المهدي :  يقول على املنرب(صلى اهللا عليه وآله): مسعت رسول اهللا ـ عن جوين العبدي عن أيب سعد اخلدري قال ۹

رض بذرها من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان تنزل له السماء قطرها وتخرج له األ
 . )٩(فيمأل األرض عدالً وقسطاً كما مألها القوم ظلماً وجوراً

ابشروا بالمهدي :  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال ۱۰

 . )١٠(لزال يسع اهللا له األرض عدالً وقسطاًفإنّه يأتي في آخر الزمان على شدة وز

                                                           
 .  ٤٨٨:  )  ينابيع املودة٤(
 .  ٤٨/  ٣:  )  مسند أمحد٥(
 .  ٨٥: ص  )  البيان يف أخبار صاحب الزمان٦(
 .  ٤٩٠:  )  ينابيع املودة٧(
 .  عن البحار وأمايل الشيخ ١٦٨:   )  منتخب األثر٨(
 .  عن الغيبة للشيخ الطوسي ١٦٩:   )  منتخب األثر٩(
 ، باب معرفة وجوب القائم.٢٤٩)  دالئل اإلمامة: ١٠(



۱۱ ١١(إسم المهدي إسمي:  قال (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عن النيب( . 

يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل : (صلى اهللا عليه وآله)اهللا : قال رسول قال ـ عن أيب سعيد اخلدري ۱۲

بسنّتي وينزل اهللا له البركة من السماء وتخرج له األرض بركتها وتمأل به األرض عدالً كما ملئت 
 . )١٢(ظلماً وجوراً ويعمل على هذه االُمة سبع سنين وينزل بيت المقدس

 : هل شهدت بدراً؟ : أتيت أبا سعيد اخلدري فقلت له ـ عن أيب هارون العبدي قال ۱۳

 . : نعم فقال

 يف علي وفضله؟(صلى اهللا عليه وآله): أال حتدثين بشيء مما مسعته من رسول اهللا فقلت

تعوده وأنا  (عليها السالم)مةمرض مرضة نقه منها فدخلت عليه فاط(صلى اهللا عليه وآله): بلى أخربك أنّ رسول اهللا فقال
من الضعف خنقتها العربة حتى بدت (صلى اهللا عليه وآله)فلما رأت ما برسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله)اهللا جالس عن ميني رسول

 . دموعها على خدها

 : ما يبكيك يا فاطمة؟ (صلى اهللا عليه وآله)اهللا فقال هلا رسول

 : إىل األرض إطالعة فاختار منها أباك فبعثه نبياً! إىل أن يقولأما علمت أنّ اهللا تعاىل اطلع 

 . ومنّا مهدي هذه االُمة الذي يصلّي عيسى خلفه

 . )١٣(من هذا مهدي االُمة:  مثّ ضرب على منكب احلسني فقال

 الساعة حتى : ال تقوم (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد عنه ۱۴

 . )١٤(ميلك رجل من أهل بييت أقىن ميأل األرض عدالً كما ملئت قبله ظلماً يكون سبع سنني

: ليقومن على اُميت رجلٌ من أهل بييت أقىن أجلى يوسع األرض  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۱۵
 . )١٥(سبع سننيعدالً كما اُوسعت جوراً ميلك 

: التقوم الساعة حتى  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال ۱۶
بييت ميلؤها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً  أهل: من  متأل األرض ظلماً وعدواناً مثّ خيرج رجل من عتريت أو قال

 . )١٦(وعدواناً

: فيحثى له  . قال : يا مهدي أعطين : فيجيء إليه الرجل فيقول (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۱۷
 . )١٧(يف ثوبه ما استطاع أن حيمله

                                                           
 . عن الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان ١٨٣:   )  منتخب األثر١١(
 . ٢ط  ٢٦٢/  ٣:   )  كشف الغمة١٢(
 . ٨٢:   )  البيان يف أخبار صاحب الزمان١٣(
 .  ١٧/  ٣:  )  مسند أمحد١٤(
 ، باب معرفة وجوب القائم.٢٥١)  دالئل اإلمامة: ١٥(
 ، باب معرفة وجوب القائم.٢٤٩)  دالئل اإلمامة، ١٦(
 .  عن مصابيح السنة ٣١١:   )  منتخب األثر١٧(



: ستكون بعدي فنت ال خالص منها فيها  (صلى اهللا عليه وآله): قال رسول اهللا ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۱۸
هرب وحرب مثّ من بعدها فنت أشد منها كلّما انقضت متادت حتى ال يبقى بيت من العرب إالّ ودخلته وال مسلم إالّ 

 . )١٨(تى خيرج رجلٌ من عتريتوصلته ح

 . )١٩(منّا الذي يصلّي عيسى ابن مريم خلفه:  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد عنه ۱۹

: خيرج يف آخر اُميت  قالى اهللا عليه وآله)(صل: أنّ رسول اهللا ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري ۲۰
، ويعيش سبعاً أو  . وتكثر املاشية وتعظم االُمة . ويعطي املال صحاحاً املهدي يسقيه اهللا الغيث وخترج األرض نباا

 . )٢٠(مثانياً يعين حججاً

: يكون يف اُميت املهدي إن قصر فسبع (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري عنه ۲۱
تدخر عنهم شيئاً واملال يؤمنذ كدوس يقوم  ، تنعم اُميت فيه نعمةً مل ينعموا مثلها قطّ تؤيت األرض أُكلها ال وإالّ فتسع

 . )٢١(الرجل فيقول خذ

: تأوي إليه اُميت كما يأوي النحل إىل يعسوا ميأل األرض عدالً كما  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد عنه ۲۲
 ملئت جوراً

 . )٢٢(يكون الناس على مثل أمرهم األول ال يوقظ نائماً وال يهرق دماً حتى

يملك المهدي أمر الناس سبعاً أو عشراً أسعد الناس به أهل :  (صلى اهللا عليه وآله)أيب سعيد عنه ـ عن ۲۳

 . )٢٣(الكوفة

: أنت اإلمام  يقول للحسني(صلى اهللا عليه وآله): مسعت رسول اهللا ـ عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال ۲۴
 . )٢٤(إلمام تسعة من صلبك أئمة أبرار والتاسع قائمهمابن اإلمام وأخو ا

أهل بيتي أمان ألهل األرض :  يقول (صلى اهللا عليه وآله)اهللا : مسعت رسول ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۲۵

 . كما أن النجوم أمان ألهل السماء

 : فاألئمة بعدك من أهل بيتك؟ : يارسول اهللا قيل

، األئمة بعدي اثنا عشر، تسعة من صلب الحسين ُأمناء معصومون ومنّا مهدي هذه  نعم:  قال

، أال وأنّهم أهل بيتي وعترتي من لحمي ودمي ما بال أقوام يؤذونني فيهم ال أنالهم اهللا  االُمة
 . )٢٥(شفاعتي

                                                           
 .  عن كتاب املهدي ٤٤٢:   )  منتخب األثر١٨(
 . ٧٩:   )  البيان يف أخبار صاحب الزمان١٩(
 . ٥٥٧/  ٤:  )  املستدرك على الصحيحني٢٠(
 . ٥٥٨/  ٤:  الصحيحني )  املستدرك على٢١(
 . ١٤٨)  املالحم والفنت الباب ٢٢(
 . ٣٧٣/  ٣ق ٤)  أعيان الشيعة ٢٣(
 .٢٨)  كفاية األثر: ٢٤(
 .٣٦/٢٩١)  حباراألنوار : ٢٥(



: ليرتل باُميت يف آخر الزمان بالٌء شديد من (صلى اهللا عليه وآله)اهللا : قال رسول ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۲۶
سلطام مل يسمع بالٌء أشد منه حتى تضيق األرض الرحبة وحتى متأل األرض جوراً وظلماً ال جيد املؤمن ملجأً 

 يلتجىء إليه من الظلم فيبعث اهللا عز وجلّ رجالً من عتريت فيمأل األرض

ت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض ال تدخر األرض من بذرها شيئاً إالّ قسطاً وعدالً كما ملئ
أخرجته وال السماء من قطرها شيئاً إالّ صبه اهللا عليهم مدراراً يعيش فيهم سبع سنني أو مثان أو تسع تتمنى األحياء 

 . )٢٦(األموات مما صنع اهللا عز وجلّ بأهل األرض من خري

: األئمة بعدي اثنا  يقول(صلى اهللا عليه وآله): مسعت رسول اهللا ـ عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال ۲۷
 . )٢٧(عشر تسعة من صلب احلسني والتاسع قائمهم فطوىب ملَن أحبهم

يا حسين أنت اإلمام ابن :  يقول للحسني(صلى اهللا عليه وآله)اهللا ـ عن أيب سعيد اخلدري قال: مسعت رسول ۲۸

 . اإلمام أخو اإلمام تسعة من ولدك أئمة أبرار تاسعهم قائمهم

 : يارسول اهللا كم األئمة بعدك؟ فقيل

 . )٢٨(، تسعة من صلب الحسين اثنا عشر:  قال

: إنّ يف  فقال (صلى اهللا عليه وآله)أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نيب اهللا: خشينا  ـ عن أيب سعيد اخلدري قال ۲۹
 : وما ذاك؟ : قلنا ، قال اُميت املهدي خيرج يعيش مخساً أو سبعاً أو تسعاً

: فيحثى له يف ثوبه ما استطاع  . قال : يا مهدي أعطين أعطين : فيجيء إليه الرجل فيقول ، قال : سنني قال
 أن

 . )٢٩(حيمله

 : ـ عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال ۳۰

: اُبشركم باملهدي يبعث يف اُميت على اختالف من الناس وزلزال فيمأل األرض  (صلى اهللا عليه وآله)قال رسول اهللا
 ، األرض يقسم املال صحاحاًقسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السماء وساكن 

 : ما صحاحاً؟ فقال له رجل

 . : بالسوية بني الناس قال

: من له يف مال  غىن ويسعهم عدله حتى يأمر منادياً فينادي فيقول(صلى اهللا عليه وآله): وميأل اهللا قلوب اُمة حممد قال
 حاجة؟

 . فما يقوم من الناس إالّ رجل

 . : إنّ املهدي يأمرك أن تعطيين ماالً اخلازن ـ فقُل له: ائت السدان ـ يعين  فيقول

 . . حتى إذا جعله يف حجره وأبرزه ندم : احث فيقول له

                                                           
 . ٦٤٥/  ٤:  لصحيحني)  مستدرك ا٢٦(
 .٣٠)  كفاية األثر: ٢٧(
 .  ٨٢: ص  )  منتخب األثر٢٨(
 . ٤٦/  ٢:   )  صحيح الترمذي٢٩(



 . . أو عجز عني ما وسعهم : كنت أجشع اُمة حممد نفساً فيقول

أو مثان سنني أو . فيكون كذلك سبع سنني  : إنا ال نأخذ شيئاً أعطيناه . فيقال له : فريده فال يقبل منه قال
 . )٣٠(تسع سنني مثّ ال خري يف العيش بعده

، تسعة من صلب الحسين  األئمة بعدي اثنا عشر:  قال (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۱

 . )٣١(: ال يبغضنا إالّ منافق ، ثم قال والتاسع قائمهم

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال وال :  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۲

 . )٣٢(يعده

، تسعة من صلب  الخلفاء بعدي اثنا عشر:  قال (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۳

 . )٣٣(لمحبيهم والويل لمبغضيهم الحسين والتاسع قائمهم فطوبى

ال تقوم الساعة حتّى تمأل األرض ظلماً وجوراً :  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۴

 . )٣٤(وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتي من يملؤها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وعدواناً

عشر تسعة من صلب الحسين  األئمة بعدي اثنا:  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۵

 . )٣٥(والتاسع قائمهم

: لتمألن األرض ظلماً وعدواناً مثّ ليخرجن رجلٌ من أهل بييت  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۶
 . )٣٦(ميلؤها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وعدواناً

بالءاً يصيب هذه االُمة حتى ال جيد الرجل (صلى اهللا عليه وآله): ذكر رسول اهللا أيب سعيد اخلدري قال ـ عن ۳۷
 ملجأً يلجأ إليه من الظلم فيبعث اهللا رجالً من عتريت وأهل بييت فيمأل به

اء من قطرها . ال تدع السم األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض
 شيئاً

إالّ صبته مدراراً وال تدع األرض من نباا شيئاً إالّ أخرجته حتى يتمنى األحياء األموات يعيش يف ذلك سبع سنني أو 
 . )٣٧(مثان سنني

                                                           
 .  ٣٧/  ٣:  )  مسند أمحد٣٠(
 .٣١)  كفاية األثر: ٣١(
 . ٨٤:   )  البيان يف أخبار صاحب الزمان٣٢(
قال: اخللفاء بعدي اثنا عشر، تسعة من صلب (صلى اهللا عليه وآله)، عن ايب سعيد اخلدري، عنه٣١كفاية األثر: «، ٩٧:  (عليه السالم))  االمام مهدى٣٣(

 احلسني و التاسع مهديهم، فطوىب حملبيهم والويل ملبغضيهم.
 . ٥٥٧/  ٤:  )  املستدرك على الصحيحني٣٤(
 .٣١)  كفاية األثر: ٣٥(
 .  ٤٣١:  )  ينابيع املودة٣٦(
 . ٣٦٣/  ٥:  )  التاج اجلامع لالُصول٣٧(



 . )٣٨(خليفة يحثو المال حثياً وال يعده عداًمن خلفائكم :  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۸

 . )٣٨(عداً

المهدي منّا أهل البيت رجٌل من اُمتي أشم األنف يمأل :  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۳۹

 . )٣٩(األرض عدالً كما ملئت جوراً

: يكون يف اُميت املهدي إن قصر فسبع وإالّ فتسع فتنعم فيه اُميت  (صلى اهللا عليه وآله)خلدري عنهـ عن أيب سعيد ا ۴۰
 نعمةً مل

: يا مهدي  يسمعوا مثلها قط تؤيت األرض اُكُلها وال تدخر منه شيئاً واملال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول
 . )٤٠(: خذ ، فيقول أعطين

: أبشركم باملهدي يبعث يف اُميت على اختالف من الناس  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۴۱
وزلزال فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض يقسم املال 

 . )٤١(بالسوية بني الناس

: متأل األرض جوراً وظلماً فيخرج رجلٌ من عتريت ميلك األرض  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۴۲
 . )٤٢(سبعاً أو تسعاً فيمأل األرض قسطاً وعدالً

: ال تقوم الساعة حتى ميلك األرض من أهل بييت رجلٌ أجلى  (صلى اهللا عليه وآله)ـ عن أيب سعيد اخلدري عنه ۴۳
 . )٤٣(اجلبهة أقىن األنف ميأل األرض عدالً كما ملئت قبله ظلماً يكون سبع سنني

                                                           
 . ٢ط ٢٦٠/  ٣:   )  كشف الغمة٣٨(
 .  ٤٣٤:  )  ينابيع املودة٣٩(
 . ائد السمطنيعن فر ٤٨٧:  )  ينابيع املودة٤٠(
)٤١عن فرائد السمطني ٤٨٧:  ة)  ينابيع املود . 
 .  ٤٨٨:  )  ينابيع املودة٤٢(
 .  ١٨٧:   )  منتخب األثر٤٣(
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عن طريق الصحايب  (صلى اهللا عليه وآله)مر عليك نيف وأربعون حديثاً وهي بعض ما ورد من حديث الرسول األعظم
يف  (صلى اهللا عليه وآله). وبني يديك اآلن فهرساً بأمساء مخسني صحابياً من رواة حديثه أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

 . (عليه السالم)اإلمام املهدي

 أسماء الكتب أسماء الصحابة
 . ۹۵البيان يف أخبار صاحب الزمان  . أبو أمامة الباهلي  ۱
 . . النجف ط ۵۲۱ينابيع املودة  . أبو أيوب األنصاري  ۲
 ط النجف۱۱۱الغيبة للشيخ الطوسي  . أبو اجلحاف  ۳
 كفاية األثر . أبوذر الغفاري  ۴
 مر عليك . أبوسعيد اخلدري  ۵
 ۹۶الغيبة للشيخ الطوسي  (صلى اهللا عليه وآله). أبو سلمى راعي رسول اهللا  ۶
 ۵۲۸ع املودة ينابي . أبوليلى   ۷
 ۲/۱۷۸صحيح البخاري  . أبو هريرة  ۸
 ۴/۱۵۱داوود  مسند أيب . أم سلمة   ۹

 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  . أنس بن مالك ۱۰
 عن العرائس للثعليب ۵۹۰ينابيع املودة  . متيم الداري ۱۱
 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  . ثوبان ۱۲
 ۵۳۶ينابيع املودة  . جابر بن عبداهللا األنصاري ۱۳
 عن أربعني السي ۱۱۲منتخب األثر  . اجلارود بن املنذر العبدي ۱۴
 ۵۰منتخب األثر  . حذيفة بن اسيد ۱۵
 ۵۸۸ينابيع املودة  . حذيفة بن اليمان ۱۶
 ۱/۵۰الشيعة والرجعة  . أبوقتادة احلرث بن الربيع ۱۷
 كفاية األثر (عليه السالم). اإلمام احلسن ۱۸
 ۲ط ۳/۳۰۱كشف الغمة  (عليه السالم)مام احلسني. اإل ۱۹
 ۲ط ۳/۲۶۱كشف الغمة  . زر بن عبداهللا ۲۰
 ۲۰۰غاية املرام  . زرارة بن عبداهللا ۲۱
 ۴۸منتخب األثر  . زيد بن أرقم ۲۲
 ۲۰۳منتخب األثر  . زيد بن ثابت ۲۳
 كفاية األثر . سعد بن مالك ۲۴
 ۱/۱۴۶للخوارزمي  السالم)(عليه مقتل احلسني . سلمان الفارسي ۲۵
 عالمات مهدي آخر الزمان عن الربهان يف  ۴۵۱منتخب األثر  . طلحة بن عبيد اهللا ۲۶
 ۵۲۰ينابيع املودة  بكر . عائشة بنت أيب ۲۷
 ۷۰۴غاية املرام  . العباس بن عبداملطلب ۲۸
 ۷۰۷غاية املرام  . عبدالرمحن بن مسرة ۲۹
 ۹۶بار صاحب الزمان البيان يف أخ . عبدالرمحن بن عوف ۳۰
 ۴۶الغيبة للنعماين  . عبداهللا بن أيب أوىف ۳۱
 عن البحار ۱۱۶منتخب األثر  . عبداهللا بن جعفر الطيار ۳۲
 ۲/۵۱۹ سنن املصطفى البن ماجة . عبداهللا بن احلرث بن جزء ۳۳



 الزبيدي    
 ۲۷۸الفصول املهمة  . عبداهللا بن عباس ۳۴
 ۲۷۷الفصول املهمة  . عبداهللا بن عمر ۳۵
 ۹۲البيان يف أخبار صاحب الزمان  . عبداهللا بن عمرو بن العاص ۳۶
 ۲۷۹الفصول املهمة  . عبداهللا بن مسعود ۳۷
 كفاية األثر . عثمان بن عفان ۳۸
 ۸۵البيان يف أخبار صاحب الزمان  . العالء ۳۹
 ۲۷۹الفصول املهمة  . علقمة بن عبداهللا ۴۰
 ۴/۱۵۱داود  مسند أيب (عليه السالم)طالب  يب. اإلمام علي بن أ ۴۱
 ۹/۱۶۵جممع الزوائد للهيثمي  . علي اهلاليل ۴۲
 ۵۰منتخب األثر  . عمار بن ياسر ۴۳
 ۲۰۵منتخب األثر  . عمران بن حصني ۴۴
 ۱/۴۶الشيعة والرجعة  . عمر بن اخلطاب ۴۵
 كفاية األثر (عليها السالم). فاطمة الزهراء ۴۶
 ۵۱املالحم والفنت  . قتادة ۴۷
 ۲۲۰ينابيع املودة  . قرة املزين ۴۸
 ۱۳۷املالحم والفنت  .كعب ۴۹
 ۱۹۱املهدي للصدر  . معاذ بن جبل ۵۰
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. ومئات من  (عليه السالم)يف اإلمام املهدي اهللا عليه وآله) (صلىعشرات الصحابة الذين مسعوا أحاديث الرسول األعظم
(صلى اهللا عليه . وبني يديك اآلن أمساء مخسني تابعياً من رواة أحاديث الرسول التابعني رووا تلك األحاديث عن الصحابة

 . د للحديث طلباً لالختصار. اكتفينا باإلشارة إزاء اسم كلّ واحد منهم مبصدر واح (عليه السالم)يف اإلمام املهدي وآله)

 أسماء الكتب أسماء التابعين
 ۵۲املالحم والفنت  . إبراهيم بن علقمة  ۱
 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  . إبراهيم بن حممد بن احلنفية  ۲
 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  . أبوأمساء الرحيب  ۳
 ۹۶البيان يف أخبار صاحب الزمان  عوف ابن  عبدالرمحن بن . أبوسلمة  ۴
 ۲/۵۱۸سنن املصطفى البن ماجة  . أبوالصديق الناجي  ۵
 ۴۴۹منتخب األثر  . أبو عمرو املقري  ۶
 ۴/۱۵۲داود  مسند أيب . أبونضرة  ۷
 ط النجف ۱۱۶الغيبة للشيخ الطوسي  . أبوهارون العبدي  ۸
 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  طلحة  . إسحاق بن عبداهللا بن أيب  ۹

 ۶۹۳غاية املرام  . األصبغ بن نباتة ۱۰
 كفاية األثر . أياس بن سلمة بن األكوع ۱۱
 ط النجف ۵۹۲ينابيع املودة  . ثابت بن دينار ۱۲
 ۹۹البيان يف أخبار صاحب الزمان  . جابر الصديف ۱۳
 ۵۹۳ينابيع املودة  . جابر بن يزيد اجلعفي ۱۴



 عن املناقب ۱۱۸منتخب األثر  سعيد بن قيس . احلارث بن ۱۵
 ۴۶منتخب األثر  . حنش بن املعتمر ۱۶
 داليل اإلمامة . زاذان ۱۷
 ۹۰البيان يف أخبار صاحب الزمان  . زر بن حبيش ۱۸
 ۶۸املالحم والفنت  . الزهري ۱۹
 كفاية األثر . السائب الثقفي ۲۰
 ۴۵الغيبة للنعماين  . سامل بن عبداهللا بن عمر  ۲۱
 ۶۹۲غاية املرام  . سعيد بن جبري ۲۲
 ۴/۱۹۱داود  مسند أيب . سعيد بن املسيب ۲۳
 ۱/۹۶للخوارزمي  (عليه السالم)مقتل احلسني . سالمة ۲۴
 ۵۳۴ينابيع املودة  . سليم بن قيس اهلاليل ۲۵
 ۶۹۳غاية املرام  حبيب  . سليمان بن أيب ۲۶
 عن نفس الرمحان ۹۶منتخب األثر  . شهر بن حوشب ۲۷
 كفاية األثر . طاووس اليماين ۲۸
 ۵۲۱ينابيع املودة  . عباية بن ربعي ۲۹
 ۵۲۱ينابيع املودة  ليلى . عبدالرمحن بن أيب ۳۰
 ۸۵البيان يف أخبار صاحب الزمان  . عطية العويف ۳۱
 ۵۳۷ينابيع املودة  (عليهما السالم). علي بن احلسني ۳۲
 ۸۸أخبار صاحب الزمان  البيان يف . علي بن عبداهللا بن العباس ۳۳
 ۹/۱۶۵جممع الزوائد للهيثمي  . علي بن علي اهلاليل ۳۴
 ۱۱۱الغيبة للشيخ الطوسي  . عمارة بن جوين العبدي ۳۵
 ۲/۵۱۹سنن املصطفى البن ماجة  . أبو زرعة عمرو بن  ۳۶
 جابر احلضرمي    
 كفاية األثر . عمرو بن عثمان بن عفان ۳۷
 ۱/۴۶الشيعة والرجعة  عيسى بن عبداهللا بن مالك . ۳۸
 ۹۱البيان يف أخبار صاحب الزمان  . كثري بن مرة ۳۹
 ۵۲۹ينابيع املودة  . جماهد ۴۰
 ۵۳۷ينابيع املودة  (عليه السالم). حممد الباقر ۴۱
 ۷۰۸غاية املرام . حممد بن جارود العبدي ۴۲
 ۲/۲۱۹اجة سنن املصطفى البن م . حممد بن احلنفية ۴۳
 ۶۹۲غاية املرام  . حممد بن املنذر ۴۴
 كفاية األثر . حممود بن لبيد ۴۵
 ۵۰منتخب األثر  . مطرف بن عبداهللا ۴۶
 ۸۵البيان يف أخبار صاحب الزمان  . املعلى بن زياد ۴۷
 ۸۶البيان يف أخبار صاحب الزمان  . مكحول ۴۸
 ۲/۱۷۸صحيح البخاري  قتادة . نافع مولأل أيب ۴۹
 ۸۷  البيان يف أخبار صاحب الزمان . وهب بن منبه ۵۰


