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 عبشّرمءإلمل   عي:إل 
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 تأمالت فا زيارة ال احية الع دسة  )ال س  السادس(
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 منا إلم ب  إلعبشّرمءإلملبسياإل)ع يالإلملسهيإل( ماإلقسم:إل- منت ىإلجبمعإلميئ  إلملثقبا  مل ص ر:

 بطاقة اليوم : 



 ملبّ  إلملب  ي إلعإمبيإلملزمبن:إل 

12th Imam Mahdi (PBUH)   part:1 

 معارف مردوية: 

 
Imam Mahdi (PBUH) (Arabic:  is the 12th and the last Imam of Shia from the descendant of Prophet (  امام مهدي

Muhammad (PBUH) and he is prophesied in all Abrahamic books (Turah, Bible, Quran). It is prophesied he will 

return along with the prophet Jesus (PBUH) to save the world and end all misers, wars, famine … and lead the 

people into the truth. 

 

Birth in Samarra 
Imam Mahdi (PBUH) was born in 869 A.D (15th, Sha’ban, 255 A.H) in Samarra. When his great father, Imam 
Hassan Askari (PBUH) martyred by Abbasid caliph; he reached the exalted position of the Imamate. As it was 
mentioned by the prophet Muhammad (PBUH) before, His name (Muhammad) and his agnomen (Abu’l-Qasim) 
are the same as the Prophet’s. His father, the 11thShia Imam, was Imam Hassan Askari (PBUH), and his mother, 
the lady Narjis. 
 
For various reasons, the twelfth Imam, Imam Mahdi (PBUH) from the first day of his life, did not appear publicly, 
and for about seventy years people were in communication with him through the intermediary of his special repre-
sentatives, in order of succession: Othman Ibn Sa’id, Muhammad Ibn Othman, Hussain Ibn Ruh, and Ali Ibn Mu-
hammad al-Samari. This period of seventy years is known as the minor occultation (Al-Ghaybat Al-Sughra), and 
at the end of that period the major occultation (Al-Ghaybat Al -Kubra) began. One of the reasons was: he is the 
last Imam and he should be saved by Allah to return and fill the world with justice to spread the orders of God. On 
the other hand, enemies of Imams and enemies of God knew him by the prophecies, so they attempted to kill him, 
but God, made him disappear to save him just like prophet Jesus (PBUH), because their returning is the great 
promise of God in religions.  
 
So, the occultation of Imam Mahdi (PBUH) is, divided into two parts: the first, the minor occultation (Ghaybat 
Sughra) which began in 872 and ended in 939, lasting about seventy years; the second, the major occultation 
which commenced in 939 and will continue as long as God wills it . 



 خبیر إجتعاعا ک دي فا حديث لـ"إک ا":

 اإلساءة لل رآن فا الغرب تردف إل  طرد العسلعین 
 حدث

 اليوم

إلإنإل إلهنّنل  إللملنننّر معتبعمإلنإلإکنب:إلقبلإلملخای إلملکن يإلا إلملقضبیبإلماجت بعنین  
مألع بلإلمل سیئ إلل ق ننإلملک یمإلعرسّلإلمل الإل)ص(إلا إلملغن بإلتن ن فإلإلن إل

 ط عإلمل س  یاإلماإلمل ات بب إلملغ حی .
 

لإکنننبلإلإل ا إلى یثإللّكبل إل)GovaإلAlnoor(عقبلإلملابىثإلملکن يإللملنّرإلهّنلإل
إلکن ن نبإل لأل ابءإلملق ن ي إلإنإلتّجیالإلماسبء إلل ق ننإلملک یمإلعل سّلإلملن نالإل)ص(
إلملنن ننسنن نن ننینناإل إلإ نن مننبج إلتنن نن فإلملنن إلمنننننع إلعمنن رعسنن  إلمننبننسننّحنن  معنن ننبل

 حبل ات بب إلملغ حی .
 

عمضبفإلم الإلیبتق إلمنإلمألع بلإلمل سیئ إلت  فإلمل إلت قیاإلملنفن عإلملن نسن نمإل
إلقنبل:إل م الإلإ سبنإلمجنا .إلعىّلإلع يإلملقیبيإلح ثوإلنذهإلمألع بلإلان إلکننن م 
إلملننکنن منننینن إلعإنإل إلميإلعن ننوإلینننعيإلملنن إل شنن  إنإلملننقننب ننّنإلملننکننننن يإلیننبننظنن 

 ملبکّم إليإلتس حإلح ثوإلنذهإلمألع بل.
 

عای بإلیخصإلمّج إلماسهمّاّحیبإلملا ی  إلا إلملغ ب إلقبلإلملنّرإلهّنإلإنإلمبإلیس  إلحباسهمّاّحیبإلنّإل بن  إلتمإلإ تشبرننبإل
 ماإلسات ا .إل22ل  يهعإلىیثإلإت مإلملغ بإلمل س  یاإلحفای م إلملنإلإل1002منذإلسات ا إل

 
إلر ین إل إلمنإلمبإلیبصوإلمآلنإلماإلمع بلإلمسیئ إلض إلمل ق سب إلماسهمی إلتتمإلع  إلی إلج بعب إلمنتن ن ان إللن ین نب

ال
عإست  عإلمّضبب

 عنص ی إلعتبتق إلحأ  بإلمألاضوإلعیقّيإلحأع بلإلعنفإلإ  هقبإلماإلاک إلعنص ي.
 
إلعمعن إل  عقبلإلإنإلمل س  یاإلا إلملغ بإليیشب عنإلحبل سبعم إلعرح بإلنذمإلمألم إلیاب  مإلیتا ّنإل نبنّإلجن نبعنب إلمنتن ن ان إلکنن

إلعاإلملقیّعإلملب قی إلعمل ینی إل
ال
 عمک إلمنإلمل سبعم إللاإلتبصوإلمبإللمإلیتمإلملتببموإلمعإلما سبنإلحبی م

 
إلإنإلملنبنز إل

ال
إلمنإلملن نسن ن نیناإلملنکننن ینیناإلینبن انّنإلتن نبمنب إلان إلکننن م عمعضحإلملنّرإلهّنإلىّلإلمّمج  إلمل س  یاإللإلسهمّاّحیب

 عمل سبعم إللاإلیبصهإلععنإلتببع  مإلعإئتها مإلمعإلمألق یب إلمألخ  إلکنإلملسّع.
 

إلمنإلملتب عی إلملثقباي إله بءإللف ضإلماض ی إلملایضإلع  إلمآلخ یاإلعإنإلملبکّم إلملکن ی إللنینسنتإلهنین منننبنب  إلعإنإل
ال
عمرعفإلمنک م

 عضعإلمل س  یاإلیتاالإل بّإل  عفإلسیئ .

 براعم  

 األنتظار.. 

 أمانتنا:

براع  االنتْار يفكرون فا حاا اإلمام صاح  الزمان عجل الله فرجه الشرف الذي ي دب 

 مصاب اإلمام الحسين عليه السالم كل يوم


