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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

  ارواحنا و ارواح العالمین فداه  سیمای ظاهری حضرت مهدی

سیمای ظاهری حضرت خورد، ترسیم  میبه چشم  که در روایات شیعیان یقابل توجّهیکی از نکات 

دست  که شاید یک نقّاش چیره اند دهشقدر زیبا وارد جزئیّات  آن ، این روایات. است - ارواحنا فداه - مهدی

 به سیمای آن حضرت باشد را پیاده کند. شبیه که تا حدود زیادی بتواند طرحی 

اشاره شده  امام زمانبه سیمای زیبا و جذّاب و صورت گرد و پوست گندمگون  یدر روایات بسیار

کند. همچنین آن حضرت دارای رویی  مییک خال مشکی خودنمایی  ، راست ایشان ی که بر گونه

نورانی  ی کند. چهره میتر و دلرباتر  ستند که آن چهره را جذّابگشاده و مهربان و پیشانی بلند ه

گلگون و  روییدارای  آن حضرت ودرخشد  میه رهمانند نق ،  - ارواحنا فداه - االعظم  اهلل ةـّبقیّحضرت 

 1.زند موج میند و جالل و شکوه و شرم و حیا در سیمای ایشان باش میگوشت  هایی کم گونه

                                           

: »    یْمَ نَ خَ اَس أَسْ وَدُ َْلَیْ ه    األَنُ أَرْبَعِینَ سَنَةً کَأَنَّ وَجْهَهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ فِی خَدِّهِ الْمَهْدِیُّ مِنْ وُلْدِی ابْ  : فرمودند اخد رسول. 1

 سيتت  در و درخشيد  مي   تابان ي ستاره چون رويش است. ساله چهل مرد صورت هب ، كند ظهور چون كه است من فرزندان از  مهدى

 انيد  كرده نقل  ... و «طبرانى» و «رويانى» هتچنين (. 08 ص ، 15 ج ، االنوار بحار ، مجلس  ) .«دارد وجود سياهى خال ، رخسارش راست

 : ندفرمود اكرم پيغتبر كه

 شيان درخ ي سيتاره  مانند اش چهره .است من فرزندان از  مهدى » :    ، اللَّوْنُ لَوْنس َْرَبَی کَالْکَوْکَبَ الدُّرِّی هُجهُى وَلدِوُ نْمِ ىُّهدِالمَ 

 الْتَهْدِيُّ ) : اند فرموده حضرت آن هتچنين (. 80 ص ، التحرقة صواعق ، عسقالن  حجر ابن ) «.است گندمگون ، پوستش رنگ و درخشد مى
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 و زند میپیوسته برق  ، چون گوهری درخشانهمرنگ و زیباست که  اهسی چشمان حضرت مهدی

. ابروان حضرت کشیده و هاللی و به ندا اندکی فرو رفته ، ی فراوانها داری زنده ها به علّت شب این چشم

به  با یک نگاه وند هستنافذ بسیار دارای نگاهی  - ارواحنا فداه - االعظم  اهلل ةبقيّيّحضرت  2.هم پیوسته است

های جلو،  دندانشانه منظّم است و  همانندهایشان  همچنین دندان . سازند میاو را منقلب  ،هر کس

  3دار و کامالً برّاق است. فاصله

بینی آن حضرت قلمی و کشیده و کمی از وسط برآمدگی دارد. محاسن امام پرپشت و تابدار است و 

 ، هایشان ریخته شده است و موهای مشکین حضرت موهای سر ایشان زیبا و بلند است که به روی شانه

که  است و در روایات آمده 4به موهای طالیی رنگ است. قامت ایشان رشید و متناسب است  آمیخته

برای حضرت   خدابه طوری که زره رسول  ؛ندهست  کامالً هم قدّ پیامبر ،  امام زمان

                                                                                                                            

 ص ، 15 ج ، اراالنيو  بحيار  ، مجلس  ) «.باشد كشيده او  بينى و گشاده او پيشانى و است من از مهدى » : (  نْفاألَ أَقْنَى الْجَبْهَةِ أَجْلَى مِنِّ 

88 .) 

 خَيدههِ  عَلَيى  الْخَدَّيْنِ سَهْلَ نْفِاألَ أَقْنَى الْعَيْنَيْنِ دْعَجَأَ الْحَاجِبَيْنِ أَزَجَّ الْجَبِينِ صَلْتَ ) : گويد 7زمان امام توصيف در ، مهزيار  ابراهيم بن عل ّ .2

 بير   خيال  يي   و اسيت  هتيوار  هايش گونه و كشيده اش بينى و درشت چشتانش و پيوسته هم به ابروانش و صاف او پيشان  » : (   يْتَناألَ

 (. 860 ص ، 2 ج ، النّعتة تتام و الدّين كتال ) «.دباش م  راستش ي گونه

 كيه  برانگييزد  را مردى من عترت از خداوند » : ( ...الْجَبْهَه أَجْلَى الثَّنَايَا أَفْرَقَ رَجاُلً عِتْرَتِ  مِنْ اللَّهُ لَيَبْعَثَنَّ ) : ندا هفرمود خدا رسول .3

 (. 08 ص ، 15 ج ، االنوار بحار ، مجلس  ) .«..باشد روشن رويش و باز دندانهايش ميان

 

ى مَنْکِبَیْهِ وَ هُوَ شَابٌّ مَرْبُوعٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الشَّعْرَ یَسِیلُ شَعْرُهُ َْلَ  : فرمودند زمان امام توصيف در عل  التؤمنين امير .4

 هيايش  شيانه  پشت تا يشهامو كه زيبا موي و نيكو روي ، طمتوسّ قامت با است جوانى او »:   یَعْلُو نُورُ وَجْهَهِ سَوَادَ شَعْرَ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ

  (. 36 ص ، 15 ج ، راالنوا بحار ، مجلس  ) «است. داده قرار عاعالشّ تحت را سرش و محاسن سياهى ، رخسارش نور و ريزد م 
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به ارث   میراثی است که به تمامی ائمّه ، این زره ه است.کامالً مناسب و انداز ،  - ارواحنا فداه - عصر ولی

  5نقش خواهد بست.  در نهایت بر پیکر امام زمان ، قدر و این میراث گراناست رسیده 

توانند با یک  میهستند که  ی بسیار قوی و نیرومندقوی هیکل و دارای دستان ،مهدی  حضرت

عضالتی در هم  قوی و محکم و دارای ، . پاهای حضرتحرکت، درختان تنومند را از ریشه خارج کنند

، خال سیاه رنگی است که از عالئم اختصاصی ایشان  امام زمانپیچیده است. بر روی ران راست 

 6.است

 شکنند. کشند، صخره ها در هم می رسا و پر طنین است؛ به نحوی که وقتی فریاد می ، صدای حضرت

و به   ی اسماعیل ذبیح و جامه  داشتن پیراهن ابراهیم خلیل ، بر تن از عالئم دیگر امام زمان

 است. شیث پیامبر پا داشتن کفش

                                           

مُنَا مَ نْ  رْ َ خِطَطاً وَ لَبَسْتُهَا أَنَا فَکَانَتْ وَ کَانَتْ وَ اَا ِخَطَّتْ َْلَى األَوَ لَقَدْ لَبَسَ أَبَی دِرْعَ رَسُوََ اللَّهِ ص فَ  : ندفرمود  صادق امام. 5

 وليى  ؛ بود اندازه هب نزدي  كتى و پوشيدم را آن نيز من ؛ بود بزرگ امتشق بر آن و پوشيد را پيامبر زره پدرم »:   هَا إَذَا لَبَسَهَا مَألَ

 بين  أبيان  هتچنيين  (. 285 ص ، 26 ج ، االنوار بحار ، مجلس  ) .«تاس كامل و درست قامتش هب ، بپوشد را آن وقتى كه است كسى ما قائم

الْقَا ِمَ َْلَى نَجَفِ الْکُوفَةَ َْلَیْهِ خَوْخَةس مِنْ إَسْتَبْرَقٍ وَ یَلْبَسُ دِرْعَ رَسُوََ کَأَنِّی أَنْظُرُ إَلَى   : ندفرمود  صادق امام شنيدم كه گويد تغلب

 : »   هُ رَایَ ةُ رَسُ وََ اللَّ هِ   َْیْنَیْهِ شِمْرَاخس بَیِّنس مَعَ اللَّهِ ص فَإَذَا لَبَسَهَا انْتَفَضَتْ بَهِ حَتَّى تَسْتَدِیرَ َْلَیْهِ ثُمَّ یَرْکَبُ فَرَساً لَهُ أَدْهَمَ أَبْلَقَ بَیْنَ

 تن به زره ، پوشيد را آن چون و پوشد مى را خدا رسول زره و دارد تن به استبرق از اى جامه كه كوفه، نجف بر بينم مى را قائم ىيگو

 و مشخّص سفيدى ، چشتش دو ميان كه شود مى سفيد و سياه اسبى بر سوار سپس گردد. حضرت آن بدن ي اندازه تا شود مى گشاد و باز او

 (. 388 ص ، الغيبة ، نعتان  ) «.اوست با خدا رسول پرچم و است آشكارى

األَنْفِ رَجُلس أَجْلَى الْجَبَینَ أَاْنَى  [وَ ذَکَرَ حِلْیَتَهُ فَقَاََ  ] أَنَّهُ ذَکَرَ الْمَهْدِیَّ وَ اَاََ إَنَّهُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنَ  : نيد فرمود  التؤمنين امير. 6

 ندكرد بيان را او اوصاف سپس ] ؛ است حسين اوالد از مهدى »:    ضَخْمُ الْبَطْنَ أَزْیَلُ الْفَخِذَیْنَ أَبْلَجُ الثَّنَایَا بَفَخِذِهِ الْیُمْنَى شَامَة

 ) «باشيد.  م  راستش ران در خال ي  و باز هايش دندان ميان پهن، رانش عريض، شكتش باري ، بينيش و روشن پيشانيش [: ندفرمود و

 .است آورده « الحديث غريب » كتاب در نيز « قتيبه بن اللَّه عبد » ً عينا را حديث اين (. 535  ص ، 15 ج ، االنوار بحار ، مجلس 
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های درشت  هایشان دارای استخوان ند و شانها ای فراخ و گشاده دارای سینه ،  - ارواحنا فداه -حضرت مهدی

بدن و دیگری  دو خال وجود دارد که یکی از آنها به رنگ پوست ، در پشت آن حضرت .استو قوی 

 7قرار داشت.  شبیه خال نبوّتی است که روی کتف پیامبر اکرم

 ، و با گذشت زمانیشان جوان است یماطوالنی است؛ امّا س ،  - ارواحنا فداه -  االعظم اهلل ةيّبقيّعمر حضرت 

 ، لنشیند و در زمان ظهور، به شکل جوانی با سنّ کمتر از چهل سا مین حضرتپیری بر پیشانی  گرد

 8.گردند نمایان می

دار و  مخمل کرک ی که از پارچه)   خدا پرچم رسول ،  - ارواحنا فداه - االعظم  اهلل ةبقيّيّحضرت همچنین 

 9خواهند داشت.دست  هب را ، یک سنگ در وسط آن دوخته شده است ( که است به شکل مربّعی

 

 

مْ اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

                                           

نَ بَظَهْرَهِ شَامَتَانَ شَامَةس َْلَى لَوْنَ جَلْ دِهِ  َْظِیمٌ مُشَاشُ الْمَنْکِبَیْ... الزَّمَانَ  یَخْرُجُ رَجُلس مِنْ وُلْدِی فِی آخِرَ :  فرمايند م  عل  امام. 7

 دو وى پشت در و درشت هايش شانه استخوان ...  كه كند م  ظهور مانالزّ آخر در من دودمان از مردى »:    وَ شَامَةس َْلَى شِبْهِ شَامَةَ النَّبَیِّ

 «باشد. م  اكرم يغتبرپ نبوّت خال شبيه ديگرى و بدن پوست رنگ هب يكى ؛ دارد وجود خال

 صيورت  هبي  ، كنيد  ظهور چون كه است من فرزندان از  مهدى » : (  سَنَةً أَرْبَعِينَ ابْنُ وُلْدِي مِنْ الْتَهْدِيُّ ) : فرمودند خدا رسول. 8

 (. 08 ص ، 15 ج ، االنوار بحار ، مجلس  ) «است. ساله چهل يمرد

 در هائتّي  وقتيى  » : (   اللَّيه  رَسُيولِ  رَايَيةُ  مَعَهُ وَ رَجُلٍ ثاَلثُتِائَةِ مَعَهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ فَإِذَا هَؤُالءِ زَمْفَالْ ) : اند فرموده باقر محتّد امام .9

 خيدا  رسيول  پيرچم  و باشيند  او با فداكار مرد سيزده و سيصد كه كند م  قيام آنها از مردى ، شدند [ دشتنان ] محكوم دنيا ي صحنه

 (. 16 ص ، 15 ج ، االنوار بحار ، مجلس  ) .«اشدب او هتراه


