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 :الميالد 

 هجريـة وبوالدتـه أشـرق أمـل         255 شعبان سـنة     15ُولد اإلمام الثاني عشر في      

 .المعذبين والمقهورين في الدنيا 

امـرأة طـاهرة تـدعى    : وأّمـه  ) . ه السـالم  عليـ ( اإلمام الحسن العسكري : أبوه  

 ) .عليه السالم ( أحد حوارّيي المسيح " شمعون الصفا " من ذّرية " نرجس"

علـيهم  ( هو آخـر أئمـة أهـل البيـت     ) عجل اهللا تعالى فرجه الشريف      ( والمهدي  

: ه فـي أحاديـث متـواترة بأنّـ     ) صلى اهللا عليه وآله     ( ، وقد بشَّر به جدُُّه محمد       ) السالم  

 .يمأل األرض قسطًا وعدًال بعدما ملئت ظلمًا وجورًا 

، فهـو يحمـل اسـم    " أبـو القاسـم   : " المهدي ، وآنيته  : محمد ، ولقبه    : اسمه  

 .سيدنا محمد وآنيته ، آما يحمل رسالة جّده العظيم 

وهو الوليد الذي صدر األمر بإلقـاء القـبض عليـه قبـل والدتـه ، وآـان الجواسـيس         

عليه ( شاردة و واردة عن مولده ، ولكن اهللا نّجاه آما نّجى نبي اهللا موسى               يراقبون آل   

مــن قبضــة ) عليــه الســالم ( مــن فرعــون ، وآمــا نّجــى رســول اهللا إبــراهيم  ) الســالم 

 .النمرود

 

آان العباسيون في غاية القلق ، فوضعوا منزل اإلمـام الحسـن العسـكري تحـت                

مراقبة شديدة ، واقُتحم المنزل بعد وفاة اإلمام ، ولم يعثـر الجواسـيس والجـالوزة علـى                  

 .شيء 
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لقد اّتخذ اإلمام آاّفـة االحتياطـات الالزمـة ، وأحـاط مولـده المبـارك بسـّرية تاّمـة                    

، وآـان   ) عليـه السـالم     ( ثناء من يثق بهـم اإلمـام العسـكري          خفيت على الجميع باست   

 .يأخذ منهم المواثيق والعهود بعدم تسّرب ذلك 

 سـنوات ،  5 هجريـة ولـه مـن العمـر       260توّفي والده اإلمـام الحسـن العسـكري         

" الحكـم صـبيا     " النبوة وآتـاه اهللا     ) عليه السالم   ( فكان إمامًا صبيًا ، آما أراد اهللا ليحيى         

 .ا أراد اهللا ذلك لعيسى ، وهو ما يزال في المهد وآم

فـّدس إليـه    ) عليـه السـالم     ( لم يتحّمل الخليفة العباسي وجوَد اإلمام الحسن        

 .السّم فمضى إلى رّبه شهيدًا 

وقد بهرتـه عظمـة اإلمـام ، إذ تعّطلـت أسـواق سـامّراء وهّبـت الجمـوع لتشـييع                  

 .جثمانه الطاهر بقلوب حزينة وعيون باآية 

لكن دون . . ان الجواسيس يراقبون آل شيء ، لعلهم يرون أثرًا لإلمام المهدي           آ

 .جدوى 

 .لكي ُيعلن نفسه إمامًا " جعفر الكذاب " وآانت هذه فرصة لـ

لقد أشرفت الحكومة العباسية على تقسـيم ميـراث اإلمـام الشـهيد ، وتعّمـدت                

 ظهر جعفـر الكـذاب وادعـى        إسقاط المهدي من الحساب لمّجرد االستفزاز والتأآد ، آما        

 .اإلمامة ، وتقدَّم للصالة على أخيه اإلمام لالستفادة من هذه الفرصة 

ولكن الصـبي المبـارك أحـبط هـذه المـؤامرات ، وظهـر فجـأة ، فنّحـى عّمـه عـن                       

الصالة على أبيه وتقّدم للصالة لتسجيل وجوده أمام الناس ، ومن ثـم االختفـاء بسـرعة                 

 . وقتها مدهشة حّيرت الحكومة في

 

 :مولد األمل 

ابن أخيها اإلمـام الحسـن العسـكري و مكثـت عنـده مـّدة فلمـا                " حكيمة  " زارت  

سـتلد  " نـرجس  " أرادت مغادرة المنزل ، طلـب اإلمـام مـن عّمتـه البقـاء ، وأخبرهـا بـأّن                

 .الليلة وليدها المبارك 

 .تعّجبت حكيمة ، ألنها لم تجد على نرجس آثارًا تدّل على الحمل 

 :ال لها اإلمام فق

 إذا آان وقـت الفجـر ظهـر الحمـل ألّن مَثلهـا مَثـَل أم موسـى لـم يظهـر عليهـا                         -

الحمل ولم يعلم بها أحد إلى وقت والدتها ، ألن فرعون آـان يشـق بطـون الحبـالى فـي       

 .البحث عن موسى ، وابني هذا نظير موسى 
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 .آانت حكيمة تراقب طوال الليل زوجة ابن أخيها 

 الفجر ، انتبهت نرجس ، وظهرت عليها آثار اإلعياء ، وتمـت الـوالدة               وقبل أن يطلّ  

 .على يد حكيمة 

أن يعّق عـن المولـود المبـارك عـددًا مـن        ) أبا عمر عثمان بن سعيد      ( وأمر اإلماُم   

 . مع اللحم على الفقراء والمساآينالشياه ، وأن يشتري آمية آبيرة من الخبز ويوّزعها

 

 :نرجس 

" . شـمعون الصـفا   " أّمهـا مـن ذّريـة    .  وآانت من بنات القياصـرة    فتاة من الروم ،   

 .أراد جّدها القيصر أن يزوِّجها من ابن أخيه 

 

 .م القيصر وُألغي الزواج وخالل مراسم الزواج ، انهارت الصلبان ، فتشاء

وصادف أن اشتعلت الحرب بين الروم والمسلمين ، فوقعت في األسر وجيء بها             

 .إلى بغداد ، وُعرضت مع الجواري 

) عليه السـالم  ( انطلق بشر األنصاري من سامراء إلى بغداد بأمر اإلمام الهادي       

 .ليشتري جارية آان اإلمام قد حّدد له مواصفاتها 

ــد أن اســ  ــواري ، رأى " بشــر " تعرض وبع ــرجس ( الج ــواري شــبهًا  ) ن ــر الج أآث

 .بالصفات التي حّددها له سّيده 

وفي الطريق آشفْت نرجس عن هويتها ، فإذا بها حفيدة القيصر ، وتحّدثت عـن               

 .المالبسات التي أّدت إلى وقوعها في األسر 

 .نرجس من ابنه الحسن ) عليه السالم ( وبعد مّدة زّوج الهادي 

 .وهكذا ُقدِّر لهذه الفتاة أن تحمل في بطنها صبيًا بّشرت بميالده األنبياء 
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 ) :عليه السالم ( حياة اإلمام المهدي 

 :تنقسم حياة اإلمام إلى ثالث مراحل 

 سـنوات أي    5و تبلغ مّدتها    ) اإلمام الحسن العسكري    ( في عهد والده    : األولى  

عليـه  ( هاد والـده اإلمـام العسـكري        وحتـى استشـ   .  هجريـة    255من حين والدته سنة     

وخالل هذه المّدة آان اإلمام يحافظ على ابنـه ، فـال يـراه أحـد سـوى بعـض                    ) . السالم  

خوفًا من تسّرب األخبار إلى العباسـيين وجواسيسـهم الـذين           . . أصحابه والمقّربين إليه    

 .آانوا يراقبون منزل اإلمام بدّقة 

 

ظهـر فيهـا فجـأة      ) . . عليـه السـالم     ( تبدأ من استشهاد أبيـه      : المرحلة الثانية   

االسـتفادة مـن    " جعفـر   " فصّلى على جثمان والده ، ليثبت وجوده في حـين أراد عّمـه              

 .د وفاة أخيه هذه الفرصة ليعلن نفسه اإلمام بع

وتمتّد هذه الفترة سبعين سنة ، آـان اإلمـام يّتصـل خاللهـا بالنـاس عـن طريـق                    

 :سفير يعّينه ، وقد تعاقب على السفارة بين اإلمام والناس أربعة سفراء هم آل من 

 . عثمان بن سعيد  .1

 . محمد بن عثمان  .2

 . الحسين بن روح  .3

 . علي بن محمد السمري  .4

بوفاة السفير األخيـر سـنة      ) الغيبة الصغرى   (المرحلة التي ُتعرف بـ     وانتهت هذه   

 هجرية وقد أعلن قبل وفاته انتهاء السفارة ودخـول اإلمـام المهـدي مرحلـة جديـدة                  329

 .من حياته هي الغيبة الكبرى 
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ومـا تـزال مسـتمرة    ) الغيبة الكبـرى  (  وتعرف بـ 329وتبدأ سنة  : المرحلة الثالثة   

أذن اهللا بظهور اإلمام لينهض برسالته في تطبيق العدالة التي تنتظرها           حتى اآلن حتى ي   

وعندها ستنتهي الحروب والشرور ، ويعّم الخير فـي أنحـاء األرض            . البشرية بفارغ الصبر    

. 

وخالل هذه الفترة الطويلة حدثت لقاءات عديدة بين اإلمام والكثيـر مـن النـاس ،                

 .منهم علماء عباقرة ومنم ناس بسطاء 

 .وقد سّجل التاريخ آثيرًا من هذه اللقاءات التي ال يمكن ألحد أن يشّك فيها 

نسمع آثيرًا بالصحون الطـائرة ، وآثيـر مـن البلـدان أنشـأت مؤسسـات لدراسـة                  

 .هذه الظاهرة المحّيرة 

آثير من الناس رأى ذات ليلة صافية جسمًا مضيئًا متأّلقًا ينتقل بخفة ثم يختفي              

 .آثارًا عجيبة بسرعة بعد أن يترك 

درس العلماء هذه الظاهرة واستمعوا إلى إفـادات وتقـارير الشـهود بيـنهم طلبـة                 

 .متعلمون ، وفالحون بسطاء وعلماء ومهندسون 

وانتهى العلماء إلى نتيجة أن هناك أجسامًا غريبة تأتي إلـى األرض مـن آواآـب                

 .ًا أخرى أو من أماآن مجهولة في آوآبنا وأنه ال يمكن إنكارها أبد

ونحن اليوم أمام ظاهرة أخرى أقوى بكثير من الصـحون الطـائرة أال وهـي ظـاهرة                 

، وملـّف اإلمـام ال      ) صلى اهللا عليـه وآلـه       ( المهدي الموعود الذي بشَّر به سيُدنا محمد        

 .يمكن قياسه أبدًا بملّف الصحون الطائرة 

فهنــاك وثــائق تاريخيــة آثيــرة تشــير إلــى والدتــه ، وهنــاك أنــاس ال يمكــن إنكــار  

 .شهادتهم في رؤيته 

وفي عصرنا الحاضر سجل بعض الناس مشـاهدتهم لإلمـام ولقـاءهم بـه ، وهـم                 

علماء آبار جدًا ، ولم يكن لهم في ذلك مصلحة ما ، وقد أشاروا إلى ذلك بعد أن انتقلـوا                    

 .إلى رحمة اهللا 

 زمـن العباسـيين ، فـإن أّي اّدعـاء مـن هـذا القبيـل آـان يعـرِّض صـاحبه                       أما فـي  

لإلعــدام ، ومــع ذلــك صــَمد الســفراء علــى مــدى ســبعين ســنة علــى مــواقفهم ، رغــم 

 .المخاطر التي تترّتب على ذلك 

واليوم ، عندما نطَّلع علـى ملـّف اإلمـام المهـدي نجـد شـهادات آثيـرة ال يمكـن                     

ام المهدي وأنه يحيا حياة عادية ولكنه يخفي هويته إلى أن           إنكارها تشير إلى وجود اإلم    
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يحين الوقت المناسب للظهـور والنهـوض بمهمتـه اإللهيـة الكبـرى فـي تحقيـق العدالـة                   

 .اإلنسانية في األرض 

 

 :اإلنتظار 

أي " المنتَظـر   " على اإلمام المهدي    ) عليهم السالم   ( ُيطلق شيعُة أهل البيت     

 . ظهوره الرجل الذي ينتظر الناُس

ألّن سـيدنا محّمـدًا بّشـر       ) عجـل اهللا فرجـه      ( المسلمون يؤمنون بظهور المهدي     

: يقـول   ) صلى اهللا عليه وآلـه      ( بظهوره ، فقد روى آثير من الصحابة أّنهم سمعوا النبي           

 .يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه اسمي و آنيته آنيتي يمأل األرض عدًال 

 .هدي من عترتي ومن ولد فاطمة الم: آما سمعوه يقول 

 ) .صلى اهللا عليه وآله ( صدق رسول اهللا 

صـلى اهللا   ( يهتّمون بأخبـار سـيدنا محمـد        ) عليهم السالم   ( وشيعة أهل البيت    

واألئمـة مـن ولـد فاطمـة ، وهـم أهـل             ) عليـه السـالم     ( وأخبار وصّيه علـّي     ) عليه وآله   

طهيرا ، لهذا سّجلوا تاريخ والدتـه وهـي         البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم ت       

 هجرية وسّجلوا الوثائق التي تؤّيد وجوده ، وتحقَّق لديهم صدق سيدنا محمد             255سنة  

الذي أشار إلى أن األئمة اثنا عشر آّلهم مـنهم قـريش ، فاتبـاع               ) صلى اهللا عليه وآله     ( 

ت المـذاهب   مذهب أهل البيت هم وحدهم يفسِّرون حديث رسول اهللا ، فـي حـين بقيـ               

وال هم  ) صلى اهللا عليه وآله     ( األخرى حائرة فال هم يستطيعون إنكار حديث رسول اهللا          

 .يستطيعون أن يفّسروه التفسير المقنع والمناسب 

 

 :عمر اإلمام 

آيـف يعـيش اإلنسـان      : السؤال هنا   .  سنة   1160يبلغ عمر اإلمام المهدي اليوم      

 آل هذه السنين ؟

) عليه السالم   ( لقد عاش سيدنا نوح     . . . ر على آل شيء     إن اهللا قاد  : الجواب  

 سـنة ، غيـر العمـر    950وقد ذآر القرآن انه بقي يـدعو قومـه إلـى ديـن اهللا             . مّدة طويلة   

. بعـد حادثـة الطوفـان       ) عليـه السـالم     ( الذي سبق الدعوة والعمـر الـذي قضـاه النبـي            

ولـوال  : لعه الحوت قال اهللا سـبحانه  وعندما نقرأ القرآن نجد قصة نبي اهللا يونس الذي ابت 

وقصـة  . أن آان من المسبحين للبث في بطنـه إلـى يـوم يبعثـون أي إلـى يـوم القيامـة                      
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عنــدما أراد اليهــود قتلــه ، فرفعــه اهللا إليــه ، فصــلبوا ) عليــه الســالم ( ســيدنا المســيح 

 .شخصًا آخر اشتبهوا في أنه المسيح آما ورد ذلك في القرآن الكريم 

 

 :لمهدي ظهور ا

ــر ،     لــيس المســلمون وحــدهم ينتظــرون ظهــور المهــدي ، لينشــر العــدل والخي

 .ويقضي على الظلم والشر 

 

 .مة فاالعتقاد بظهور مخّلص للبشرية سائد في الديانات القدي

اليهــود يعتقــدون ويبشِّــرون بظهــور المســيح الــذي ينقــذ البشــرية ممــا تعانيــه ،  

أنكـروه ، وسـعوا إلـى قتلـه ، أمـا اليـوم فـإن                ) عيسى بن مـريم     ( وعندما ظهر المسيح    

 .الكثير منهم ينتظر المسيح الذي سيظهر في آخر الزمان 

لظلـم والشـرور ،     والمسيحيون ينتظرون اليوم عودة المسـيح إلنقـاذ العـالم مـن ا            

 .آما يؤمن اتباع زرادشت بظهور مخّلص من ذرية زرادشت 

( فـي التـوراة بظهـور السـيد المسـيح      ) عليه السـالم  ( لقد بّشر النبي موسى   

 .وعندما ظهر المسيح أنكره اليهود ) عليه السالم 

صلى اهللا  ( في اإلنجيل بظهور سيدنا محمد      ) عليه السالم   ( وقد بشرَّ المسيح    

 .فلما ظهر آذبه اليهود وأنكره بعض المسيحيين ) ه وآله علي

عجل اهللا فرجـه    ( بظهور المهدي   ) صلى اهللا عليه وآله     ( وقد بشر سيدنا محمد     

فــي آخــر الزمــان وعلــى هــذا يجــب أن نــؤمن بظهــوره ونصــّدقه وال نكــون مثــل اليهــود  ) 

 .والنصارى 
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 :قصة من التاريخ 

، ومع أفـراد الوفـد أمـوال ، يريـدون تسـليمها             جاء وفد من مدينة قم إلى سامراء        

وعنـدما وصـلوا اآتشـفوا أن اإلمـام الحسـن قـد             ) . عليـه السـالم     ( إلى اإلمام الحسن    

من نعّزي ؟ فأشار الناس إلى أخيه جعفر ، فدخلوا عليـه وعـّزوه وهّنـأوه                : توفي ، فقالوا    

 . عن أصحابها دفعناها إليك إن معنا أمواًال ورسائل ، فإن أخبرتنا: باإلمامة، وقالوا له 

 

 

 .تريدون مني أن أعلم الغيب : فنهض غاضبًا ، وقال 

دوا وإذا برجل يلحقهم ، ويدعوهم من ِقبل اإلمام المهدي ، فعـا           . فخرجوا حائرين   

 .والتقوا اإلمام الذي أشار إلى عالماٍت جعلتهم يؤمنون به ويسّلمونه األموال 

 .فأوصاهم بأن ال يحملوا األموال إلى سامراء وأن يتصلوا بوآالئه في بغداد 

أن يأخذ األموال بالقّوة عـن طريـق الخليفـة ، فـألقي             " جعفر الكذاب   " وقد حاول   

 . شيء القبض على أّم اإلمام ، فأنكرت آلَّ

واشتعلت ثورة الـزنج فانصـرف العباسـيون        " ابن خاقان   " وفي األثناء توفي الوزير     

 .لحّل مشاآلهم 
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 :المعتضد العباسي 

شعر الخليفة المعتضد بـأّن شـيئًا مـا يـدور فـي الخفـاء ، وقـد حـاول عـّدة مـّرات                        

وط اإلمـام  القبض على اإلمام ، وفي آل مّرة آان يواجه الفشل ، وآـان اهللا سـبحانه يحـ       

 .برعايته ، وظّل اإلمام يّتصل باتباعه ممن يمكن الوثوق بهم واالعتماد عليهم 

وشيئًا فشيئًا خّفت تلك االتصاالت بعـد أن أثبـت اإلمـام المهـدي وجـوده ، وتعـوَّد                 

 .الناس على االتصال به من خالل أشخاص معدودين آسفراء ووآالء 

 

 :العدالة 

ــالخيرات ، خلقهــ  ــة ب ــر فيهــا آــل شــيء لســعادة   األرض مليئ ا اهللا ســبحانه ووّف

 .اإلنسان 

أرضنا مليئـة بـالنعم ، مليئـة بالجمـال ، المطـر يهطـل آـل عـام ، فتزدهـر األرض                       

ــدور الفراشــات فرحــة بعــودة الربيــع ، ولكــن اإلنســان وعنــدما يصــغي إلــى     خضــرة ، وت

ء و تتحـول    تشتعل الحقول الخضرا  . . الشيطان و يّتبع خطاه يحيل آل شيء إلى خرائب          

إلى رماد بسبب شـرور الحـرب ، واألطفـال ُيقتلـون دون سـبب وهـم أجمـل مـن الطيـور                       

والفراشات ، والناس يجوعون ، وأتباع الشيطان يرمون القمح في البحر ألنـه يفـيض عـن                 

 .حاجة السوق ويؤثر على األسعار 

 .اء والعلماء ينفقون عمرهم ليصنعوا قنابل جرثومية تنشر المرض وتقتل األبري

العالم مليء بالفساد والظلم والقهر ، والناس ينتظرون من يخّلصهم من الظلـم ،         

وينقذهم من الفساد واإلنحراف ، ويوّفر لهم الحيـاة الكريمـة المفعمـة بالسـعادة والفـرح                 

 .واألمل

 

 :أسئلة 

  لماذا ُأحيطت والدة اإلمام بالسرية ؟ .1

( وسـيدنا نـوح    ) اهللا فرجـه    عجـل   ( هل هناك تشابه بين اإلمـام المهـدي         . 2

 ، اذآر وجه التشابه ؟) عليه السالم 

  ما هي الغيبة الصغرى ، وآم تبلغ مدتها ؟ .3

يشـير فيـه إلـى ظهـور        ) صلى اهللا عليه وآلـه      ( اذآر حديثًا لسيدنا محمد     . 4

 ؟) عجل اهللا فرجه(المهدي 
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 :هوية اإلمام 

 .محّمد : االسم 

 .المهدي : اللقب 

 . القاسم أبو: الكنية 

 ) .عليه السالم ( اإلمام الحسن العسكري : اسم األب 

 .نرجس : اسم األم 

 . هجري 255/ شعبان  / 15: تاريخ الوالدة 
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