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# ســيرة اإلمام المهدي

O ظروف والدة اإلمام المهدي #:

اإن ق�سية املهدوية من الق�سايا التي اأجمع امل�سلمون على 
حتديد  يف  بينهم  اخللف  وقع  واإمّنا  العام،  مفهومها 
# من ولد  اأّن املهدي  �سخ�سه. وقد عمل الأئمة  لبيان 
الإمام  واأّنه  وفاطمة’؛  علي  وذرية   ‘ النبي  حممد 
الثاين ع�سر من �سل�سلة الإمامة والهداية؛ فهو الإمام حممد 
بن احل�سن الع�سكري ابن الإمام علي الهادي #... واأّنه 

ميلأ الأر�ص ق�سطًا وعدًل كما ملئت ظلمًا وجورًا..

واجلوا�سي�ص  العيون  واأقاموا  املراقبة  ف�سّددوا  اآنذاك  العبا�سية  ال�سلطة  خماوف  اأثار  الأمر  هذا 
والذي   # املوعود  املنتظر  املهدي  الإمام  لولدة  حت�ّسبًا  الع�سكري×  احل�سن  الإمام  اأ�سرة  حول 
ترتقبه ال�سيعة باعتباره املقيم لدولة العدل الإلهي، وعمدت ال�سلطة اإىل م�ساندة جعفر ابن الإمام 

الهادي×يف حماولة لإحلله حمل اأخيه احل�سن الع�سكري× بعد �سهادته.

وقد اأحاط الإمام الع�سكري× ولدة الإمام املهدي # ب�ستار من ال�سرّية. كما �ساهمت اإرادة اهلل 
عز وجل يف اأن تكون ولدته اإعجازية اإذ مل تظهر اآثار احلمل على والدته »نرج�ص« ÷، اإّل يف الليلة 

ِفيرَ اأمر ولدته # اإّل على جماعة قليلة من املوالني املخل�سني.. التي ُوِلدرَ فيها �سلوات اهلل عليه، وخرَ

O ظروف إمامته # :

ت�سّلم الإمام # الإمامة الفعلية �سنة 260هـ. بعد �سهادة  والده الإمام الع�سكري ×. وكان حماطًا 
بال�سّرية التامة، فقد خفي اأمر ولدته # حتى عن خادم بيت الإمام الع�سكري ×. 

وعندما تويف والده تقدم »جعفر« عم الإمام املهدي  # لل�سلة على اجلنازة مدعيًا الوراثة لأخيه 
#، وهو فتًى يف اخلام�سة  الإمام الع�سكري×. ولكن املفاجاأة كانت عندما تقّدم الإمام احلّجة 
من عمره، فاأخذ برداء عّمه جعفر اإىل الوراء قائًل: تنّح يا عم، فاأنا اأحّق منك بال�سلة على اأبي فل 

ي�سلي على الإمام اإل اإمام مثله. فتاأّخر جعفر من دون اأن تبدر منه اأية معار�سة. 

وباءت جهود ال�سلطة بالف�سل، واأحبطت املخططات التي حاولت النيل من اإمامة الإمام احلّجة#.

O عدله #:  

ال�سبل..  به  واأمنت  اجلور  اأيامه  يف  وارتفع  بالعدل  حكم  القائم  قام  »اإذا  الباقر×:  الإمام  عن 
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دليل برامج وأنشطة المناسبات اإلسالمية

واأخرجت الأر�ص بركاتها، ورّد كّل حّق اإىل اأهله ومل يبق اأهل دين حتى يظهر الإ�سلم.. وحكم بني 
النا�ص بحكم داوود وبحكم حممد.. فحينئٍذ تظهر الأر�ص كنوزها وتبدي بركاتها ول يجد الرجل 
اأن املراأة لتق�سي يف بيتها بكتاب اهلل  يومئذ مو�سعًا ل�سدقته وبّره. وتوؤتون احلكمة يف زمانه حتى 

و�سّنة ر�سوله ‘«.1

O أوصافه #:

�سمائل ر�سول  �سمائله  واأّن  وُخلقًا،  ‘ خلقًا  �سبيه ر�سول اهلل   # املهدي  الإمام  اأّن  يف احلديث: 
اهلل‘، وهو × اأبي�ص، له نور �ساطع، يغلب �سواد حليته راأ�سه، بخّده الأمين خال، عري�ص ما بني 

املنكبني، اأ�سود العينني، �ساقه ك�ساق جّده اأمري املوؤمنني ×. 

وقد ورد عن ر�سول اهلل ‘: »املهدي طاوو�ص اأهل اجلنة«2.  

ويف كمال الدين: اإن وجهه كالقمر الدّري عليه جيوب النور تتوقد ب�سعاع �سياء القد�ص، لي�ص بالطويل 
ال�سامخ، ول بالق�سري اللزق، بل مربوع القامة، مدّور الهامة، �سلت اجلبني، اأزج احلاجبني، اأقنى 

الأنف، �سهل اخلدين، على خده الأمين خال… 

O اإلمام # والسلطة:

اقت�ست حكمة اهلل تعاىل اأن يغيب الإمام املنتظر # يف غيبة كربى، كمقدمة لإقامة حكومة العدل 
اتخذ  لذلك  املرحلة اجلديدة.  على هذه  الأمة  لتعتاد  الغيبة  لهذه  التمهيد  من  بد  ل  فكان  الإلهي، 
الإمامان الهادي والع�سكري ’ اأ�سلوبًا غري مبا�سر يف الت�سال بالأمة، وذلك عرب الوكلء والنّواب.   
ومبا اأن ق�سية املهدوية من الق�سايا التي اأجمع امل�سلمون على مفهومها العام، فقد ت�سّددت ال�سلطة 
العبا�سية اآنذاك على اأ�سرة الإمام احل�سن الع�سكري  ×، وو�سعوا العيون واجلوا�سي�ص، حت�ّسبًا لولدة 

الإمام املهدي املنتظر املوعود #، الذي ترتقبه ال�سيعة باعتباره املقيم لدولة العدل الإلهي.

O غيبته #:

- الغيبة ال�سغرى :

توارى الإمام # عن الأنظار يف غيبة �سميت الغيبة ال�سغرى، ا�ستمرت حوايل 70 عامًا، حيث كان 
يت�سل ب�سيعته عرب ال�سفراء الأربعة -ر�سوان اهلل تعاىل عليهم-، وهم:

339338521
91512
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# ســيرة اإلمام المهدي

1 - عثمان بن �سعيد العمري.

2-  حممد بن عثمان بن �سعيد العمري.

3-  اأبو القا�سم احل�سني بن روح النوبختي.

4-  اأبو احل�سن علي بن حممد ال�سمري.

وقد قام ال�سفراء الأربعة بجهود عظيمة يف �سبيل احلفاظ على خط ونهج اأهل البيت &. وعملوا 
على تهيئة اأذهان الأمة وتوعيتها ملفهوم الغيبة الكربى. 

- الغيبة الكربى : 

نت ال�سيعة من النحراف وجعلتهم يتقبلون فكرة النيابة،  بعدما حققت الغيبة ال�سغرى اأهدافها وح�سّ
بداأت الغيبة الكربى يف العام 329 هـ تاريخ وفاة ال�سفري الرابع، ول زالت م�ستمرة حتى يومنا هذا.

O  اإلمام المهدي # في كالم أهل البيت &:

ر�سول اهلل ‘: »من مات ومل يعرف اإمام زمانه مات ميتة جاهلية«3.

ر�سول اهلل ‘: »القائم من ولدي ا�سمه ا�سمي، وكنيته كنيتي، و�سمائله �سمائلي، و�سنته �سنتي، يقيم 
النا�ص على مّلتي و�سريعتي، ويدعوهم اإىل كتاب ربي عزوجل، من اأطاعه فقد اأطاعني، ومن ع�ساه 
فقد ع�ساين، ومن اأنكره يف غيبته فقد اأنكرين، ومن كّذبه فقد كّذبني، ومن �سّدقه فقد �سّدقني، 
اإىل اهلل اأ�سكو املكّذبني يل يف اأمره، واجلاحدين لقويل يف �ساأنه، وامل�سّلني لأّمتي عن طريقته، و�سيعلم 

الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون«4.

اأبو جعفر×: »يبايع القائم بني الركن واملقام ثلثمائة ونيف عّدة اأهل بدر، فيهم النجباء من اأهل 
ال�سام، والأخيار من اأهل العراق، فيقيم ما �ساء اهلل اأن يقيم«5.

الإمام ال�سادق×: »�سيدي غيبتك نفت رقادي، و�سيقت عليَّ مهادي، وابتزت مني راحة فوؤادي 
�سيدي غيبتك اأو�سلت م�سابي بفجائع الأبد، وفقُد الواحد بعد الواحد ُيفني اجلمع والعدد، فما اأح�صُّ 

بدمعٍة ترقى من عيني واأننٍي يفرت من �سدري عن دوارج الرزايا و�سوالف البليا«6.

اآل  »اأما واهلل ليغينّب عنكم مهديكم حتى يقول اجلاهل منكم: ما هلل يف  قال الإمام ال�سادق×: 

126103
63941124
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حممد حاجة، ثم يقبل كال�سهاب الثاقب فيملأها عدًل وق�سطًا كما ملئت جورًا وظلمًا7« 

اآل حمّمد ن�سرته، كاملقارع معه  اأدركُت قائم  »اإن  اإذا قال:  القائل منكم  »اإن  ال�سادق×:  الإمام 
ب�سيفه وال�سهادة معه �سهادتان«8.

الإمام الر�سا × يف حق العلماء يف ع�سر غيبة الإمام #: »لول من يبقى بعد غيبة قائمكم من 
العلماء الداعني اإليه والّداّلني عليه والذاّبني عن دينه بحجج اهلل واملنقذين ل�سعفاء عباد اهلل من 
ته ومن فخاخ النوا�سب ملا بقي احد اإل ارتد عن دين اهلل، ولكنهم الذين مي�سكون  درَ ررَ �سباك اإبلي�ص ومرَ
اأولئك هم الأف�سلون عند اهلل عز  اأزمة قلوب �سعفاء ال�سيعة كما مي�سك �ساحب ال�سفينة �سكانها 

وجل«9.

الإمام اجلواد×: »يا اأبا القا�سم: ما منا اإّل وهو قائم باأمر اهلل عز وجل، وهاد اإىل دين اهلل، ولكن 
القائم الذي يطهر اهلل عز وجل به الر�ص من اأهل الكفر واجلحود، وميلوؤها عدًل 
وق�سطًا، هو الذي تخفى على النا�ص ولدته، ويغيب عنهم �سخ�سه، ويحرم عليهم 
ت�سميته، وهو �سمّي ر�سول اهلل ‘ وكنيته. وهو الذي تطوى له الر�ص، ويذل له 
كل �سعب ويجتمع اإليه من اأ�سحابه عّدة اأهل بدر: ثلثمائة وثلثة ع�سر رجًل من 
ًا اإّن  ميعرَ اأت بكم اهلل جرَ ا تكونوا  يرَ اأقا�سي الأر�ص، وذلك قول اهلل عز وجل: }اأينرَ مرَ
دير{، فاإذا اجتمعت له هذه العّدة من اأهل الإخل�ص اأظهر  يء قرَ لى كل �سرَ اهلل عرَ
اهلل اأمره، فاإذا كمل له العقد وهو ع�سرة األف رجل خرج باإذن اهلل عز وجل، فل 
يزال يقتل اأعداء اهلل حتى ير�سى اهلل عز وجل«، قال عبد العظيم: فقلت له: يا 

�سيدي وكيف يعلم اأن اهلل عز وجل قد ر�سي؟ قال ×: »يلقى قلبه الرحمة«10.

O  من وصاياه وإرشاداته #: 

- »ولو اأن اأ�سياعنا وفقهم اهلل لطاعته على اجتماع من  القلوب يف الوفاء بالعهد 
ملا تاأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم ال�سعادة مب�ساهدتنا على حق املعرفة 
و�سدقها منهم بنا فما يحب�سنا عنهم ال ما يت�سل بنا مما نكرهه ول نوؤثره منهم 

واهلل امل�ستعان وهو ح�سبنا ونعم الوكيل...«11. 

- »واأّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اإىل رواة حديثنا فاإنهم حجتي عليكم واأنا 

223334134227
8188
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# ســيرة اإلمام المهدي

حجة اهلل عليهم«12. 

- »اأّما وجه النتفاع بي يف غيبتي فكالإنتفاع بال�سم�ص اإذا غيبتها عن الأب�سار ال�سحاب، واإين لأمان 
لأهل الأر�ص كما اأّن النجوم اأمان لأهل ال�سماء، فاأغلقوا باب ال�سوؤال عما ل يعنيكم، ول تتكّلفوا عن 
ما قد كفيتم، واأكرثوا الدعاء بتعجيل الفرج، فاإن ذلك فرجكم وال�سلم عليك يا اإ�سحاق بن يعقوب 

وعلى من اتبع الهدى«13. 

- »اإّنا يحيط علمنا باأنبائكم ول يعزب عنا �سيء من اأخباركم ومعرفتنا بالزلل... الذي اأ�سابكم، 
مذ جنح كثري منكم،... ونبذوا العهد املاأخوذ منهم وراء ظهورهم كاأنهم ل يعلمون، اإّنا غري مهملني 
جل  اهلل  فاتقوا  الأعداء  وا�سطلمكم  اللواء  بكم  لنزل  ذلك  ولول  لذكركم  نا�سني  ول  ملراعاتكم 

جلله«14. 

- »من اّتقى ربه من اإخوانك يف الدين واأخرج مما عليه اإىل م�ستحقه كان اآمنا من الفتنة املبطلة 
وحمنتها املظلمة امل�سلة ومن بخل منهم مبا اأعاده اهلل من نعمته على من اأمره ب�سلته فاإّنه يكون 

خا�سرًا بذلك لأوله واآخرته..«15. 

النُُّذُر  ُتْغِني  ما  فرَ ٌة  باِلغرَ ٌة  ِحْكمرَ ُلونرَ  ْقبرَ ترَ اأرَْوِلياِئِه  ِمْن  ل  ورَ تْعِقلُونرَ  لأْمِرِه  ِحيِم ل  الرَّ ْحمِن  الرَّ »ِب�ْسِم اهلل   -
. اإذا اأردمت التوجه بنا اإىل اهلل تعاىل واإلينا فقولوا كما قال  نيرَ احِلِ لى ِعباِد اهلل ال�سَّ عرَ لرَْينا ورَ لُم عرَ ال�سَّ

اهلل تعاىل: ) �سلم على اآل ي�ص ....زيارة اآل ي�ص(«16. 

- »ملاذا ل تقراأ زيارة عا�سوراء عا�سوراء عا�سوراء؟«17. 

O  الصالة في وقتها18:

عن الزهري قال: طلبت هذا الأمر طلبًا �سافيًا حتى ذهب يل فيه مال �سالح، فوقعت اإىل العمري 
وخدمته ولزمته و�ساألته بعد ذلك عن �ساحب الزمان # قال يل: لي�ص اإىل ذلك و�سول فخ�سعت له، 
فقال يل: بكر بالغداة، فوافيت فا�ستقبلني ومعه �ساب من اأح�سن النا�ص وجها واأطيبهم رائحة، ويف 
كمه �سيء كهيئة التجار.فلما نظرت اإليه دنوت من العمري فاأوماأ اإليه، فعدلت اإليه، و�ساألته فاأجابني 
عن كل ما اأردت ثم مر ليدخل الدار، وكانت من الدور التي ل يكرتث بها، فقال العمري: اإن اأردت اأن 

48512
13
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ت�ساأل �سل فاإنك ل تراه بعد ذا، فذهبت لأ�ساأل فلم ي�ستمع ودخل الدار وما كلمني باأكرث من اأن قال: 
»ملعون ملعون من اأخر الع�ساء اإىل اأن ت�ستبك النجوم، ملعون ملعون من اأخر الغداة اإىل اأن تنق�سي 

النجوم« ودخل الدار . 

O  يا صاحب زمان جدتي:

نائية  مدينة  اإىل  لأ�سافر  حافلة  يف  جال�سًا  كنت  يقول:  اخلطباء  اأحد  �سمع  اأّنه  املوؤمنني،  اأحد  نقل 
اأرغب يف جواره،  اأن يجل�ص من ل  اأخ�سى  اأحد، وكنت  اإيران. مل يكن على املقعد بجانبي  من مدن 
في�سايقني يف هذا الطريق البعيد. ف�ساألت اهللَّ تعاىل يف قلبي: اإلهي اإن كان مقدرًا اأن يجل�ص عندي 
اأحد، فاجعله اإن�سانًا متدينًا طيبًا! . وهكذا جل�ص امل�سافرون على مقاعدهم، ومل اأررَ من ي�سغل املقعد 
الذي بجانبي، ف�سكرت اهللَّ اأين وحيدًا! ولكني فوجئت يف الدقيقة الأخرية قبل احلركة! ب�ساب يبدو 
عليه مظهر الهيبيز )جماعة من النا�ص ل تهتم مبظهرها( وبيده حقيبة �سغرية من �سنع بلد اأجنبي، 
وكاأنه من غري ديننا، فتقدم حتى جل�ص عندي، واأنا اأقول يف قلبي: يا رّب اأهكذا ت�ستجيبرَ الدعاء؟!. 

حتركت ال�سيارة ومل يتفوه اأحد منا للثاين بكلمة، لأن الإنطباع املاأخوذ يف اأذهان هوؤلء الأ�سخا�ص 
عن املعّممني كان اإنطباعًا �سّيئًا، بفعل الدعايات املغر�سة التي كانت تبثها اأجهزة النظام 

ال�ساهن�ساهي �سد علماء الدين. لذلك اآثرت ال�سرب وال�سكوت واأنا جال�ص على اأع�سابي، حتى حان 
بـــــال�ســــــاب وقف ينادي �سائق البا�ص: قف هنا، لقد  وقت ال�سلة )اأول وقـت الفـــ�سيلة(، واإذا 
ال�سلة  اأين  اإجل�ص،  مراآته:  اإليه من  ينظر  وهو  م�ستهزئًا  ال�سائق  عليه  فرد  ال�سلة!  وقت  حان 

قلت  ال�ساب:  قال  ال�سحراء؟  هذه  يف  الوقوف  ميكننا  وهل  منها،  اأنت  واأين 
م�سكلة  لك  و�سنعُت  بنف�سي،  رميُت  واإّل  قف  لك 
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بجنازتي!.  ما كنُت اأ�ستوعب ما اأرى من هذا ال�ساب، اأنه �سي ء يف غاية العجب، فاأنا كعامل دين اأوىل 
بهذا املوقف من هذا ال�ساب الهيبيز! فعدم مبادرتي اإىل ذلك كان احرتازًا عن املوقف العدائي الذي 
يكّنه البع�ص لعلماء الدين، لذلك كنت اأنتظر لأ�سلي يف املطعم الذي تقف عنده احلافلة يف الطريق. 
وهكذا كنت اأنظر اإىل �ساحبي باإ�ستغراب �سديد، وقد ا�سطر ال�سائق اإىل اأن يقف على الفور، ملا راأى 
اإ�سرار ال�ساب وتهديده. فقام ال�ساب ونزل من احلافلة، وقمت اأنا خلفه ونزلت، راأيته فتح حقيبته 
تربة  عليها  وو�سع  �سجادته،  وفر�ص  بالبو�سلة  القبلة  اإجتاه  عنّي  ثم  منها  فتو�ساأ  ماء  قنينة  واأخرج 
احل�سني الطاهرة واأخذ ي�سلي بخ�سوع، وقّدم يل املاء فتو�ساأت اأنا كذلك و�سليت! ثّم �سعدنا احلافلة، 
ن اأنت؟.  قال: اإن يل  و�سّلمت عليه بحرارة معتذرًا من الربودة التي ا�ستقبلته بها اأوًل، ثم �ساألته: مرَ
ق�سة ل باأ�ص اأن ت�سمعها، فقد كنت ل اأعرف الدين ول ال�سلة يوم كنت اأدر�ص الطب يف فرن�سا، واأنا 
الولد الوحيد لعائلتي التي دفعت كل ما متلك لأجل درا�ستي هذه. كانت امل�سافة بني �سكني واجلامعة 
التي اأدر�ص فيها م�سافة قرية اإىل مدينة.  وكان الوقت باردًا جدًا عندما ركبُت ال�سيارة التي كنت 
اأ�ستقّلها يوميًا اإىل املدينة مع ركاب اآخرين، وكنت على موعد مع الإمتحان الأخري الذي ترتتب عليه 
اأقرب  اإىل  الذهاب  وكان  ال�سيارة،  عطبت  الطريق  منت�سف  اإىل  و�سلنا  فلما  كّلها.  جهودي  نتيجة 
م�سلِّح )ميكانيك( ي�ستغرق من الوقت ما يفّوت علّي احل�سور يف الإمتحانات النهائية للجامعة. لقد 
اأر�سل ال�سائق من ياأتي مبا يحّرك �سيارته واأ�سبحُت اأنا يف تلك الدقائق كال�سائع احلريان، ل اأدري 

اأجته ميينًا اأو ي�سارًا، اأم ياأتيني من ال�سماء من ينقذين.  

اإنها كانت  نف�سي(،  فيها  الأر�ص لأخفي  ت�سق  اأمي، )واأن  تلدين  لو مل  اأمتنى  الدقائق  تلك  كنُت يف 
اأ�سعب دقائق متّر علّي خلل حياتي وكاأن الدقيقة منها �سهم يرمى نحو اآمايل، وكاأين اأ�ساهد اأ�سلء 
تعت�سر  اللحظات  كانت  �ساعتي  اإىل  اأنظر  فكلما  اأبدًا.  اإنقاذها  ميكنني  ول  اأمامي،  مقطعة  اآمايل 
قلبي، فكدُت اأخّر اإىل الأر�ص، وفجاأة تذكرُت اأن جدتي يف اإيران عندما كانت ت�ساب مب�سكلة اأو ت�سمع 
الكلمة  بهذه  �سابق معرفة يل  الزمان«. هنا ومن دون  يا »�ساحب  اأحا�سي�سها:  بكل  تقول  مب�سيبة، 
و�ساحبها ومعناها العتقادي، قلت بكل ما يف قلبي وفكري من حّب وذكريات عائلية: »يا �ساحب 
زمان جدتي«! ذلك لأين مل اأعرف من هو »�ساحب الزمان«، فن�سبته اإىل جدتي على الب�ساطة، قلت: 
فاإن اأدركتني، اأعدك اأن اأ�سلي دائمًا ويف اأول الوقت!  وبينما اأنا كذلك، واإذا برجل ح�سر هناك، فقال 
لل�سائق بلغة فرن�سية: �سّغل ال�سيارة! فا�ستغلت يف املحاولة الأوىل، ثم قال لل�سائق: اأ�سرع بهوؤلء اإىل 
وظائفهم ول تتاأخر، وحني نزوله التفترَ اإيّل وخاطبني بالفار�سية: لقد وفينا بوعدنا، يبقى اأن تفي 
اأنت بوعدك اأي�سًا! فاق�سعّر له جلدي وبينما مل اأ�ستوعب الذي ح�سل ذهب الرجل فلم اأررَ له اأثرًا. من 

هنا قّررُت اأن اأ�سلي وفاًء بالوعد، بل واأ�سلي يف اأول الوقت19. 
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O قصة الّسيد احمد الّرشتي مع اإلمام #:

يروي ال�سيد اأحمد الر�ستي فيقول: 

غادرت �سنة 1280 مدينة ر�ست اىل تربيز متوخيًا حّج بيت اهلل احلرام، فحللت دار احلاج �سفر علّي 
اأرحتل معها حّتى جهز احلاج جّبار  اأجد قافلة  الّتاجر املعروف، وظللت هناك حائرًا مل  التربيزي 
الّرائد ال�سّدهي الأ�سبهاين قافلة اإىل طرابوزن فاأكريت منه مركوبًا و�سرت مع القافلة مفردًا من 

دون �سديق.

ويف اأول منزل من منازل ال�سفر التحق بي رجال ثلثة كان قد رغبهم يف ذلك احلاج �سفر علي وهم 
املوىل احلاج باقر التربيزي الذي كان يحج بالنيابة عن الغري املعروف لدى العلماء، واحلاج ال�سيد 
بلغنا  الطريق حتى  فت�ساحبنا يف  يخدم،  وكان  ي�سمى احلاج علي  ورجل  التاجر،  التربيزي  ح�سني 

اأرزنة الروم ثم ق�سدنا من هناك الطرابوزن.

اليوم طريقًا خميفًا  اأمامنا  باأّن  ينبئنا  الرائد  اأتانا احلاج جبار  البلدين  التي بني  املنازل  اأحد  ويف 
القافلة ونتخّلف، فامتثلنا وعّجلنا  نبتعد غالبًا عن  كّنا نحن  الركب فقد  الّتخّلف عن  ويحّذرنا عن 
ن�سف  �سرنا  فما  �ساعات  بثلث  اأو  ون�سف  ب�ساعتني  الفجر  قبل  معًا  امل�سري  وا�ستاأنفنا  ال�ّسري  اإىل 
الفر�سخ اأو ثلثة اأرباعه اإّل وقد اأظلم اجلّو وت�ساقط الّثلج بحيث كان كّل مّنا قد غّطى راأ�سه مبا لديه 
من الغطاء واأ�سرع يف امل�سري، اأما اأنا فلم ي�سعني الّلحوق بهم مهما اجتهدت يف ذلك فتخّلفت عنهم 
وانفردت بنف�سي يف الّطريق فنزلت عن ظهر فر�سي، وجل�ست يف ناحية من الّطريق واأنا م�سطرب 
غاية ال�سطراب، فنفقة ال�ّسفر كانت كّلها معي وهي �ستمائة تومانًا، ففكرت يف اأمري ملّيًا فقّررت 
على اأن ل اأبرح مقامي حّتى يطلع الفجر ، ثّم اأعود اىل املنزل الذي بتنا فيه ليلتنا املا�سية، ثم اأرجع 
ثانيًا مع عّدة من احلر�ص فاألتحق بالقافلة، واإذا ب�ستان يبدو اأمامي فيها فّلح بيده م�سحاة ي�سرب 

بها فروع الأ�سجار فيت�ساقط ما تراكم عليها من الّثلج، فدنا مّني و�ساألني: »من اأنت؟« 

فاأجبت: اإيّن قد تخّلفت عن الركب ل اأهتدي الطريق.

فخاطبني بالّلغة الفار�سية قائًل: »عليك بالّنافلة كي تهتدي«. 

فاأخذت يف الّنافلة، وعندما فرغت من التهّجد اأتاين ثانيًا قائًل: »اأمل مت�ص بعد؟«. 

قلت: واهلل ل اأهتدي اىل الّطريق.

قال: »عليك بالّزيارة اجلامعة الكبرية«. 
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الأعتاب  اىل  ارحتايل  تكّرر  مع  القلب  اأقراأها من ظهر  اأن  اأقدر  ل  الآن  واإىل  لها  كنت حافظًا  وما 
انتهيت  ملّا  الّرجل  ، فبدا يل  القلب  الّزيارة كاملة من ظهر  قائمًا وقراأت  للّزيارة، فوقفت  املقّد�سة 

قائًل: »اأمل تربح مكانك بعد«؟.

فعر�ص يل البكاء واأجبته: مل ُاغادر مكاين بعد فاإيّن ل اأعرف الطريق.

فقال: »عليك بزيارة عا�سوراء« .

ومل اأكن م�ستظهرًا لها اأي�سًا واىل الآن ل اأقدر اأن اأقراأها من ظهر قلبي، فنه�ست واأخذت يف قراءتها 
من ظهر القلب حتى انتهيت من الّلعن وال�ّسلم ودعاء علقمة.

باح. فعاد الّرجل اإيّل وقال : »اأمل تنطلق؟« فاأجبته اإيّن �ساأظل هنا اىل ال�سّ

فقال يل: »اأنا الآن اأحلقك بالقافلة«.

ثّم   ، له  »اردف يل على ظهر احلمار«، فردفت  امل�سحاة على عاتقه وقال يل:  فركب حمارًا وحمل 
اإّياه، فاأخذ  �سحبت عنان فر�سي فقاومني ومل يجر معي ، فقال �ساحبي: »ناولني العنان«. فناولته 

العنان بيمناه وو�سع امل�سحاة على عاتقه الأي�سر واأخذ يف امل�سري فطاوعه الفر�ص اأي�سر املطاوعة.

ثّم و�سع يده على ركبتي وقال : »ملاذا ل توؤّدون �سلة الّنافلة الّنافلة الّنافلة«، قالها ثلث مّرات. 

ثّم قال اأي�سًا: »ملاذا ترتكون زيارة عا�سوراء عا�سوراء عا�سوراء« كّررها ثلث مّرات.

ثّم قال: »ملاذا ل تزورون بالّزيارة اجلامعة -الكبرية- اجلامعة اجلامعة«. 

وؤون  وكان يدور يف م�سلكه واإذا به يلتفت اىل الوراء ويقول: »اأولئك، اأ�سحابك قد وردوا الّنهر يتو�سّ
لفري�سة ال�سبح«. 

فنزلت من ظهر احلمار واأردت اأن اأركب فر�سي ، فلم اأمتّكن من ذلك فنزل هو من ظهر حماره واأقام 
حب واإذا بي يجول يف خاطري ال�ّسوؤال من  امل�سحاة يف الّثلج واأركبني فحّول بالفر�ص اىل جانب ال�سّ
حب  ع�ساه يكون هذا الذي ينطق باللغة الفار�سّية يف منطقة الرّتك الي�سوعّيني؟ وكيف اأحلقني بال�سّ
خلل هذه الفرتة الق�سرية من الّزمان، فنظرت اىل الوراء فلم اأجد اأحدًا ومل اأعرث على اأثر يدّل 

عليه فالتحقت باأ�سدقائي20 .

 20
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إرشـادات الوالدات العامة

O تزيني امل�ساجد وال�سوارع الرئي�سية وال�ساحات العامة 
يف البلدة.

اأرجاء  كافة  يف  العطرة  الولدة  ليلة  ال�سموع  اإ�ساءة   O
عن  ال�سادرة  الإعلميات  من  )بال�ستفادة  البلدة 

اجلمعية(.

 15 يوم  �سبيحة  العهد  ودعاء  الندبة،  دعاء  قراءة   O
�سعبان بعد اأداء �سلة ال�سبح جماعًة يف امل�سجد.

ات، والأماكن العبادّية كاّفة. لرَيرَ O اإحياء ليلة ويوم 15 �سعبان يف امل�ساجد وامل�سرَ

O اإهداء ختمّية قراآنّية اإىل الإمام املهدي # بنّية تعجيل الفرج.

O اإقامة الندوات واللقاءات احلوارية والثقافية حول الإمام املهدي #.

O مهرجان الألعاب وميكن اأن يتنوع وفقًا ملا يلي: مهرجان )الألعاب الريا�سّية، الألعاب ال�سعبّية، 
الألعاب البهلوانّية، الكرم�ص...(، وذلك بالإ�ستفادة من قر�ص املواد الفنّية املرفق.

O اإقامة �سهرة )ميكن اأن تكون �سهرة نار( يف الطبيعة اأو يف املقر الك�سفي )مع عدم الإ�ستطاعة يف 
الفوج( وُيعلن قبل فرتة عن مباريات �ستقام خلل ال�سهرة )�سعر، خواطر، ر�سم، ..(.

O جمع ال�سدقات والترّبعات والهدايا، وزيارة امل�ست�سعفني والفقراء وتقدمي امل�ساعدات والهدايا 
لهم، لأّن الإمام املهدي # هو اإمام امل�ست�سعفني.

O جمع ال�سدقات من العنا�سر للإمام املهدي # ويتم الت�سدق بها عنه #.

O اإقامة وليمة على حب �ساحب الع�سر والزمان # لعموم النا�ص و ي�سارك العنا�سر يف التح�سري 
لها، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية اأو ميكن اأن تكون الوليمة عبارة عن اإفطاٍر لل�سائمني.

O عر�ص الأفلم املرتبطة بالولدة امليمونة.

O تنفيذ م�سرية امل�ساعل وهي م�سرية ليلّية تنّفذ يف ليلة الولدة املباركة، بحيث يحمل كل عن�سر يف 
يده م�سعل م�سيئًا، وتنطلق وحدات الفوج كّل واحدة من حي من اأحياء البلدة مب�سرية ق�سرية على 
وقع قرٍع خفيف للطبل، لتلتقي بعدها كاّفة الوحدات وتكمل مب�سرية واحدة حيث جتوب �سوارع البلدة 
الرئي�سّية م�ساحبًة لعزف الفرقة املو�سيقّية، وحملة �سور القادة، وتكون نهاية امل�سرية يف مكان ف�سيح 
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دليل برامج وأنشطة المناسبات اإلسالمية

ووا�سع، حيث تنّفذ الفرق ت�سكيلت النظام املر�سو�ص، 
والت�سكيلت الفنية كر�سم كلمة »يا �ساحب الزمان«، 

»األي�ص ال�سبح بقريب«، »يا مهدي اأدركنا«. 

O اإقامة اأم�سية قراآنية ليلة ولدة الإمام  #.

�ساحب  يا  مولي  »يا  ن�ساط  اإقامة   O
مكان  يف  الفرقة  جتتمع  حيث  الزمان« 

هادىء،  وتو�سع اللطميات التي تف�سح 
عن حال القلوب املفجوعة بالبعد عن 
�ساحب الأمر #، وتناديه بالظهور 
بو  »يا   ،» الزمان  علينا  )»جار  مثل: 

�سالح«، »كفانا هم .. كفانا غم«...(، 
مفهوم  على  ال�سوء  القائد  ي�سّلط  ثم 

من  ويطلب   ،# املهدي  الإمام  انتظار 
 # الإمام احلّجة  اإىل  كل فرد كتابة ر�سالة 

ة والعاّمة )حالة الأّمة،  مت�سّمنة للحوائج اخلا�سّ
الف�ساد،...(، وعند الإنتهاء ُتقفل الر�سالة وترمى يف 

البئر  اإىل  الر�سائل  اأخذ  ميكن  كما  بئٍر.  اأو  نهٍر  اأو  البحر 
 ،# الإمام  اإىل  ت�سل  فيه  تو�سع  التي  الر�سائل  باأن  امل�سهور 

واملوجود يف  م�سجد جمكران يف اجلمهورية الإ�سلمية الإيرانية.

ال�سباح حتى  يكون من فرتة  ريا�سي طويل« حيث  »يوم  ن�ساط  اإقامة   O
�سباق  القدم،  كرة  احلبل،  )�سّد  الريا�سية  الألعاب  فيه  وتنفذ  الظهر  بعد 

اجلري،...(.

#« وهو ن�ساط خا�ص باأيتام وفقراء الفوج،  اإقامة ن�ساط »اأطفال املهدي   O
حيث يتّم تنظيم برنامج ترفيهيٍّ لهم، وُتقّدم خلله الهدايا التي ترمز اإىل 

�ساحب الع�سر والزمان # اإليهم.

املرا�سم  وفق  الفوج  لعنا�سر  والتكري�ص  الرتفيع  مرا�سم  اإقامة   O
املحّددة يف كتاب النظام الداخلي.

O امل�ساركة يف فعاليات اأن�سطة البلدة. 


