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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

)  اهللا عليه وآله صلى( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( و باألئمة من آله الطاهرين 

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) . صلى اهللا عليه وآله (  النيب و سيدنا علي نشأ يف ظالل 

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .}ل البيت ويطهركم تطهرياً اهللا ليذهب عنكم الرجس أه

عليهم ( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

تضحيات و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال و) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . . يف سبيل اإلسالم 

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   
  



  امليالد 
 هجرية وبوالدته ٢٥٥ شعبان سنة ١٥ولد اإلمام الثاين عشر يف 

  .أشرق أمل املعذبني واملقهورين يف الدنيا 
امرأة : وأمه ) . عليه السالم ( اإلمام احلسن العسكري : أبوه 

أحد حواريي املسيح " مشعون الصفا " من ذرية " نرجس"طاهرة تدعى 
  ) .عليه السالم ( 

هو آخر أئمة أهل البيت )  تعاىل فرجه الشريف عجل اهللا( واملهدي 
يف ) صلى اهللا عليه وآله ( ، وقد بشر به جده حممد ) عليهم السالم ( 

ميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً : أحاديث متواترة بأنه 
  .وجوراً 

، فهو " أبو القاسم : " املهدي ، وكنيته : حممد ، ولقبه : امسه 
  . سيدنا حممد وكنيته ، كما حيمل رسالة جده العظيم حيمل اسم

وهو الوليد الذي صدر األمر بإلقاء القبض عليه قبل والدته ، وكان 
اجلواسيس يراقبون كل شاردة و واردة عن مولده ، ولكن اهللا جنّاه كما 

من فرعون ، وكما جنّى رسول اهللا ) عليه السالم ( جنّى نيب اهللا موسى 
  .من قبضة النمرود ) ه السالم علي( إبراهيم 



  



كان العباسيون يف غاية القلق ، فوضعوا مرتل اإلمام احلسن 
مل العسكري حتت مراقبة شديدة ، واقتحم املرتل بعد وفاة اإلمام ، و

  .يعثر اجلواسيس واجلالوزة على شيء 
لقد اتخذ اإلمام كافّة االحتياطات الالزمة ، وأحاط مولده املبارك 

( بسرية تامة خفيت على اجلميع باستثناء من يثق م اإلمام العسكري 
  .، وكان يأخذ منهم املواثيق والعهود بعدم تسرب ذلك ) عليه السالم 

 ٥ هجرية وله من العمر ٢٦٠ العسكري توفّي والده اإلمام احلسن
النبوة ) عليه السالم ( سنوات ، فكان إماماً صبياً ، كما أراد اهللا ليحىي 

وكما أراد اهللا ذلك لعيسى ، وهو ما يزال يف " احلكم صبيا " وآتاه اهللا 
  .املهد 

) عليه السالم ( مل يتحمل اخلليفة العباسي وجود اإلمام احلسن 
س إليه السمه شهيداً فدفمضى إىل رب .  

وقد رته عظمة اإلمام ، إذ تعطّلت أسواق سامراء وهبت اجلموع 
  .لتشييع جثمانه الطاهر بقلوب حزينة وعيون باكية 

. . كان اجلواسيس يراقبون كل شيء ، لعلهم يرون أثراً لإلمام املهدي 
  .لكن دون جدوى 

  .نفسه إماماً لكي يعلن " جعفر الكذاب " وكانت هذه فرصة لـ



لقد أشرفت احلكومة العباسية على تقسيم مرياث اإلمام الشهيد ، 
وتعمدت إسقاط املهدي من احلساب ّرد االستفزاز والتأكد ، كما 
ظهر جعفر الكذاب وادعى اإلمامة ، وتقدم للصالة على أخيه اإلمام 

  .لالستفادة من هذه الفرصة 
امرات ، وظهر فجأة ، فنحى ولكن الصيب املبارك أحبط هذه املؤ

عمه عن الصالة على أبيه وتقدم للصالة لتسجيل وجوده أمام الناس ، 
  .ومن مث االختفاء بسرعة مدهشة حيرت احلكومة يف وقتها 

  

  مولد األمل 
ابن أخيها اإلمام احلسن العسكري و مكثت " حكيمة " زارت 

 من عمته البقاء ، عنده مدة فلما أرادت مغادرة املرتل ، طلب اإلمام
  .ستلد الليلة وليدها املبارك " نرجس " وأخربها بأنّ 

  .تعجبت حكيمة ، ألا مل جتد على نرجس آثاراً تدلّ على احلمل 
  :فقال هلا اإلمام 



 إذا كان وقت الفجر ظهر احلمل ألنّ مثَلها مثَلَ أم موسى مل -
ا أحد إىل وقت والد ا ، ألن فرعون كان يظهر عليها احلمل ومل يعلم

  .يشق بطون احلباىل يف البحث عن موسى ، وابين هذا نظري موسى 
  .كانت حكيمة تراقب طوال الليل زوجة ابن أخيها 

وقبل أن يطلّ الفجر ، انتبهت نرجس ، وظهرت عليها آثار اإلعياء ، 
  .ومتت الوالدة على يد حكيمة 

 أبا عمر عثمان بن سعيد ( وأمر اإلمام (عن املولود املبارك أن يعق 
عدداً من الشياه ، وأن يشتري كمية كبرية من اخلبز ويوزعها مع اللحم 

  .على الفقراء واملساكني 
  

  نرجس 
" أمها من ذرية . فتاة من الروم ، وكانت من بنات القياصرة 

  .أراد جدها القيصر أن يزوجها من ابن أخيه " . مشعون الصفا 



  



وخالل مراسم الزواج ، اارت الصلبان ، فتشاءم القيصر وأُلغي 
  .الزواج 

وصادف أن اشتعلت احلرب بني الروم واملسلمني ، فوقعت يف 
   .األسر وجيء ا إىل بغداد ، وعرضت مع اجلواري

( انطلق بشر األنصاري من سامراء إىل بغداد بأمر اإلمام اهلادي 
  .ليشتري جارية كان اإلمام قد حدد له مواصفاا ) عليه السالم 

أكثر ) نرجس ( اجلواري ، رأى " بشر " وبعد أن استعرض 
  .اجلواري شبهاً بالصفات اليت حددها له سيده 

ذا ا حفيدة القيصر ، ويف الطريق كشفت نرجس عن هويتها ، فإ
  .وحتدثت عن املالبسات اليت أدت إىل وقوعها يف األسر 

  .نرجس من ابنه احلسن ) عليه السالم ( وبعد مدة زوج اهلادي 
وهكذا قُدر هلذه الفتاة أن حتمل يف بطنها صبياً بشرت مبيالده 

  .األنبياء 
  

  ) عليه السالم ( حياة اإلمام املهدي 
  :إلمام إىل ثالث مراحل تنقسم حياة ا



 ٥و تبلغ مدا ) اإلمام احلسن العسكري ( يف عهد والده : األوىل 
وحىت استشهاد والده .  هجرية ٢٥٥سنوات أي من حني والدته سنة 

وخالل هذه املدة كان اإلمام حيافظ ) . عليه السالم ( اإلمام العسكري 
خوفاً . . بني إليه على ابنه ، فال يراه أحد سوى بعض أصحابه واملقر

من تسرب األخبار إىل العباسيني وجواسيسهم الذين كانوا يراقبون مرتل 
  .اإلمام بدقّة 

ظهر ) . . عليه السالم ( تبدأ من استشهاد أبيه : املرحلة الثانية 
" فيها فجأة فصلّى على جثمان والده ، ليثبت وجوده يف حني أراد عمه 

  .رصة ليعلن نفسه اإلمام بعد وفاة أخيه االستفادة من هذه الف" جعفر 
ومتتد هذه الفترة سبعني سنة ، كان اإلمام يتصل خالهلا بالناس عن 
طريق سفري يعينه ، وقد تعاقب على السفارة بني اإلمام والناس أربعة 

  :سفراء هم كل من 
  .عثمان بن سعيد   .١
  .حممد بن عثمان   .٢
  .احلسني بن روح   .٣
  .مد السمري علي بن حم  .٤



  



بوفاة السفري ) الغيبة الصغرى (وانتهت هذه املرحلة اليت تعرف بـ 
 هجرية وقد أعلن قبل وفاته انتهاء السفارة ودخول ٣٢٩األخري سنة 

  .ملهدي مرحلة جديدة من حياته هي الغيبة الكربى اإلمام ا
وما ) الغيبة الكربى (  وتعرف بـ ٣٢٩وتبدأ سنة : املرحلة الثالثة 

تزال مستمرة حىت اآلن حىت يأذن اهللا بظهور اإلمام لينهض برسالته يف 
وعندها ستنتهي . تطبيق العدالة اليت تنتظرها البشرية بفارغ الصرب 

  .عم اخلري يف أحناء األرض احلروب والشرور ، وي
وخالل هذه الفترة الطويلة حدثت لقاءات عديدة بني اإلمام 

  .والكثري من الناس ، منهم علماء عباقرة ومنم ناس بسطاء 
وقد سجل التاريخ كثرياً من هذه اللقاءات اليت ال ميكن ألحد أن 

  .يشك فيها 
نسمع كثرياً بالصحون الطائرة ، وكثري من البلدان أنشأت 

  .مؤسسات لدراسة هذه الظاهرة احمليرة 
كثري من الناس رأى ذات ليلة صافية جسماً مضيئاً متألّقاً ينتقل 

  .خبفة مث خيتفي بسرعة بعد أن يترك آثاراً عجيبة 
 درس العلماء هذه الظاهرة واستمعوا إىل إفادات وتقارير الشهود

  .بينهم طلبة متعلمون ، وفالحون بسطاء وعلماء ومهندسون 



وانتهى العلماء إىل نتيجة أن هناك أجساماً غريبة تأيت إىل األرض 
من كواكب أخرى أو من أماكن جمهولة يف كوكبنا وأنه ال ميكن 

  .إنكارها أبداً 
وحنن اليوم أمام ظاهرة أخرى أقوى بكثري من الصحون الطائرة أال 

صلى اهللا عليه ( ة املهدي املوعود الذي بشر به سيدنا حممد وهي ظاهر
  .، وملف اإلمام ال ميكن قياسه أبداً مبلف الصحون الطائرة ) وآله 

فهناك وثائق تارخيية كثرية تشري إىل والدته ، وهناك أناس ال ميكن 
  .إنكار شهادم يف رؤيته 

ام ولقاءهم ويف عصرنا احلاضر سجل بعض الناس مشاهدم لإلم
به ، وهم علماء كبار جداً ، ومل يكن هلم يف ذلك مصلحة ما ، وقد 

  .أشاروا إىل ذلك بعد أن انتقلوا إىل رمحة اهللا 
أما يف زمن العباسيني ، فإن أي ادعاء من هذا القبيل كان يعرض 
صاحبه لإلعدام ، ومع ذلك صمد السفراء على مدى سبعني سنة على 

  .خاطر اليت تترتب على ذلك مواقفهم ، رغم امل
واليوم ، عندما نطَّلع على ملف اإلمام املهدي جند شهادات كثرية 
ال ميكن إنكارها تشري إىل وجود اإلمام املهدي وأنه حييا حياة عادية 



ولكنه خيفي هويته إىل أن حيني الوقت املناسب للظهور والنهوض مبهمته 
  .سانية يف األرض اإلهلية الكربى يف حتقيق العدالة اإلن

  

  اإلنتظار 
" على اإلمام املهدي ) عليهم السالم ( يطلق شيعةُ أهل البيت 

  .أي الرجل الذي ينتظر الناس ظهوره " املنتظَر 
ألنّ سيدنا ) عجل اهللا فرجه ( املسلمون يؤمنون بظهور املهدي 

 (حممداً بشر بظهوره ، فقد روى كثري من الصحابة أنهم مسعوا النيب 
خيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي امسه : يقول ) صلى اهللا عليه وآله 

  .امسي و كنيته كنييت ميأل األرض عدالً 
  .املهدي من عتريت ومن ولد فاطمة : كما مسعوه يقول 
  ) .صلى اهللا عليه وآله ( صدق رسول اهللا 

( يهتمون بأخبار سيدنا حممد ) عليهم السالم ( وشيعة أهل البيت 
واألئمة من ) عليه السالم ( وأخبار وصيه علي ) اهللا عليه وآله صلى 

ولد فاطمة ، وهم أهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم 
 هجرية وسجلوا ٢٥٥تطهريا ، هلذا سجلوا تاريخ والدته وهي سنة 



صلى اهللا ( الوثائق اليت تؤيد وجوده ، وحتقَّق لديهم صدق سيدنا حممد 
الذي أشار إىل أن األئمة اثنا عشر كلّهم منهم قريش ، ) له عليه وآ

فاتباع مذهب أهل البيت هم وحدهم يفسرون حديث رسول اهللا ، يف 
حني بقيت املذاهب األخرى حائرة فال هم يستطيعون إنكار حديث 

وال هم يستطيعون أن يفسروه ) صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا 
   .التفسري املقنع واملناسب

  

  عمر اإلمام 
كيف : السؤال هنا .  سنة ١١٦٠يبلغ عمر اإلمام املهدي اليوم 
  يعيش اإلنسان كل هذه السنني ؟

( لقد عاش سيدنا نوح . . . إن اهللا قادر على كل شيء : اجلواب 
وقد ذكر القرآن انه بقي يدعو قومه إىل دين . مدة طويلة ) عليه السالم 

( ذي سبق الدعوة والعمر الذي قضاه النيب  سنة ، غري العمر ال٩٥٠اهللا 
وعندما نقرأ القرآن جند قصة نيب اهللا . بعد حادثة الطوفان ) عليه السالم 

ولوال أن كان من املسبحني : يونس الذي ابتلعه احلوت قال اهللا سبحانه 
( وقصة سيدنا املسيح . للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون أي إىل يوم القيامة 



عندما أراد اليهود قتله ، فرفعه اهللا إليه ، فصلبوا شخصاً ) عليه السالم 
  .آخر اشتبهوا يف أنه املسيح كما ورد ذلك يف القرآن الكرمي 

  

  ظهور املهدي 
ليس املسلمون وحدهم ينتظرون ظهور املهدي ، لينشر العدل 

  .واخلري ، ويقضي على الظلم والشر 
  .يانات القدمية فاالعتقاد بظهور خملّص للبشرية سائد يف الد

اليهود يعتقدون ويبشرون بظهور املسيح الذي ينقذ البشرية مما 
أنكروه ، وسعوا إىل ) عيسى بن مرمي ( تعانيه ، وعندما ظهر املسيح 

قتله ، أما اليوم فإن الكثري منهم ينتظر املسيح الذي سيظهر يف آخر 
  .الزمان 

العامل من الظلم واملسيحيون ينتظرون اليوم عودة املسيح إلنقاذ 
  .والشرور ، كما يؤمن اتباع زرادشت بظهور خملّص من ذرية زرادشت 

يف التوراة بظهور السيد ) عليه السالم ( لقد بشر النيب موسى 
   .وعندما ظهر املسيح أنكره اليهود ) عليه السالم ( املسيح 
  



  



صلى ( يف اإلجنيل بظهور سيدنا حممد ) عليه السالم ( وقد بشر املسيح 
  .فلما ظهر كذبه اليهود وأنكره بعض املسيحيني ) اهللا عليه وآله 

عجل ( بظهور املهدي ) صلى اهللا عليه وآله ( وقد بشر سيدنا حممد 
 الزمان وعلى هذا جيب أن نؤمن بظهوره ونصدقه وال يف آخر) اهللا فرجه 

  .نكون مثل اليهود والنصارى 
  

  قصة من التاريخ 
جاء وفد من مدينة قم إىل سامراء ، ومع أفراد الوفد أموال ، 

وعندما وصلوا ) . عليه السالم ( يريدون تسليمها إىل اإلمام احلسن 
ن نعزي ؟ فأشار الناس م: اكتشفوا أن اإلمام احلسن قد تويف ، فقالوا 

إن : إىل أخيه جعفر ، فدخلوا عليه وعزوه وهنأوه باإلمامة، وقالوا له 
  .معنا أمواالً ورسائل ، فإن أخربتنا عن أصحاا دفعناها إليك 

  .تريدون مين أن أعلم الغيب : فنهض غاضباً ، وقال 
وإذا برجل يلحقهم ، ويدعوهم من ِقبل اإلمام . فخرجوا حائرين 

املهدي ، فعادوا والتقوا اإلمام الذي أشار إىل عالماٍت جعلتهم يؤمنون 
  .به ويسلّمونه األموال 



  



الئه فأوصاهم بأن ال حيملوا األموال إىل سامراء وأن يتصلوا بوك
  .يف بغداد 

أن يأخذ األموال بالقوة عن طريق " جعفر الكذاب " وقد حاول 
  .اخلليفة ، فألقي القبض على أم اإلمام ، فأنكرت كلَّ شيء 

واشتعلت ثورة الزنج " ابن خاقان " ويف األثناء تويف الوزير 
  .فانصرف العباسيون حللّ مشاكلهم 

  

  املعتضد العباسي 
 بأنّ شيئاً ما يدور يف اخلفاء ، وقد حاول عدة شعر اخلليفة املعتضد

مرات القبض على اإلمام ، ويف كل مرة كان يواجه الفشل ، وكان اهللا 
سبحانه حيوط اإلمام برعايته ، وظلّ اإلمام يتصل باتباعه ممن ميكن 

  .الوثوق م واالعتماد عليهم 
املهدي وشيئاً فشيئاً خفّت تلك االتصاالت بعد أن أثبت اإلمام 

وجوده ، وتعود الناس على االتصال به من خالل أشخاص معدودين 
  .كسفراء ووكالء 

  



  العدالة 
األرض مليئة باخلريات ، خلقها اهللا سبحانه ووفّر فيها كل شيء 

  .لسعادة اإلنسان 
أرضنا مليئة بالنعم ، مليئة باجلمال ، املطر يهطل كل عام ، فتزدهر 

شات فرحة بعودة الربيع ، ولكن اإلنسان األرض خضرة ، وتدور الفرا
. . وعندما يصغي إىل الشيطان و يتبع خطاه حييل كل شيء إىل خرائب 

تشتعل احلقول اخلضراء و تتحول إىل رماد بسبب شرور احلرب ، 
واألطفال يقتلون دون سبب وهم أمجل من الطيور والفراشات ، والناس 

 البحر ألنه يفيض عن حاجة جيوعون ، وأتباع الشيطان يرمون القمح يف
  .السوق ويؤثر على األسعار 

والعلماء ينفقون عمرهم ليصنعوا قنابل جرثومية تنشر املرض وتقتل 
  .األبرياء 

العامل مليء بالفساد والظلم والقهر ، والناس ينتظرون من خيلّصهم 
من الظلم ، وينقذهم من الفساد واإلحنراف ، ويوفّر هلم احلياة الكرمية 

  .فعمة بالسعادة والفرح واألملامل
  



  أسئلة 
  ملاذا أُحيطت والدة اإلمام بالسرية ؟  .١
وسيدنا ) عجل اهللا فرجه ( هل هناك تشابه بني اإلمام املهدي  .٢
  ، اذكر وجه التشابه ؟) عليه السالم ( نوح 
  ما هي الغيبة الصغرى ، وكم تبلغ مدا ؟  .٣
يشري فيه إىل )  عليه وآله صلى اهللا( اذكر حديثاً لسيدنا حممد  .٤

  ؟) عجل اهللا فرجه(ظهور املهدي 
  

  هوية اإلمام 
  .حممد : االسم 
  .املهدي : اللقب 
  .أبو القاسم : الكنية 

  ) .عليه السالم ( اإلمام احلسن العسكري : اسم األب 
  .نرجس : اسم األم 

  . هجري ٢٥٥/ شعبان  / ١٥: تاريخ الوالدة 


