مهوم إنقاذ األُ ّمة بأرسها من براثن ما كانت تعيشه،قال اهلل تعاىل:
ِ
يم ك َ
َان ُأ َّم ًة َقانِت ًا لَِّ َحنِيف ًا ...سورة النحل:آية.120
إِ َّن إِ ْب َراه َ
وهكذا املأمول من الفرد املهدوي الذي أعدّ نفسه إعداد ًا صحيح ًا
للظهور املقدّ سّ ،
فكل حدث نراه اليوم له مدخل ّية ولكنّها البدّ
أن تنضبط يف إطار الرشيعة املقدّ سة ،والبدّ ْ
ْ
أن تتحدّ د بحدود ما
ورد عن أهل البيت  ،فنحن نسري يف طريق حا ّفتاه الرت ّقب
واالنتظار واالستعداد من جهة ومنع التوقيت واالستعجال
وذ ّمهام من جهة أخرى،فهذه الثقافة التي تشبه إىل حدّ كبري ثقافة
األمر بني األمرين هي الكفيلة وحدها بنجاة املؤمنني ،وتشكيل
قاعدة عريضة تؤ ّثر يف تعجيل فرج اإلمام املنتظر الغائب .f
ورد عنه ...« fولو أن أشياعنا  -وفقهم اهلل لطاعته  -عىل
اجتامع من القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم ملا تأخر عنهم اليمن
بلقائنا .ولتعجلت هلم السعادة بمشاهدتنا عىل حق املعرفة
وصدقها منهم بنا ،فام حيبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه وال
نؤثره منهم .واهلل املستعان ،وهو حسبنا ونعم الوكيل فليعمل كل
امرئ منكم بام يقرب به من حمبتنا ،ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا
وسخطناّ ،
فإن أمرنا بغتة فجأة حني ال تنفعه توبة ،وال ينجيه
من عقابنا ندم عىل حوبة واهلل يلهمكم الرشد ،ويلطف لكم يف
التوفيق برمحته» .املزار للشيخ املفيد:ص.9
املكاتبة الصادرة عن اإلمام  fتتحدث عن رشط الظهور وهو
اجتامع القلوب وهو عني معنى الوحدة واإلجتامع وقوام الوحدة
الوفاء بالعهد لإلمام  fاي اجتامع عىل قضية املهدي  .fومن
نافلة القول أن اإلنتامء العقائدي ال يكفي ألنه لو كان هو الرشط
لكان اخلروج منذ زمن قديم بل إن الوحدة واالجتامع مها يف
إطار العمل وصب اجلهد يف مرشوع التمهيد ال بشكل عشوائي
بل بشكل منظم له قيادة وله نظام.
االعداد حيتاج لعدة مقومات منها:
إن عملية التمهيد واألعداد ال تتوقف عىل األفراد فحسب،
فهي حتتاج إىل أدوات متعددة وعمل مجاعي ،ومن مرتكزاهتا
-كام أرشنا -الوحدة بني أفراد املجتمع ،والتعاون بني أجهزته

املتناسقة مع بعضها والتي تنطوي حتت نظام واحد يتمثل يف
قيادة حكيمة عاملة التي تدير شؤون املجتمع املمهدة والتي
حيكمها الترشيع اإلسالمي .إن مجاعة االنتظار تطمح عىل
املستوى اجلامعي حتقيق براجمها عىل ضوء اآلمال املعقودة عىل
ترقب الدولة املهدوية .فإن نجاحها يكمن يف تفاؤهلا الطموح يف
قيام دولة احلق والعدل ،وتصوغ أعامهلا عىل أساس ذلك .فهي
يف حيوية دائمة غري مشلولة نتيجة اإلحباطات السياسية املحيطة
هبا ،فهذا املجتمع املنتظر واملمهد حيمل أفراده عدة صفات منها:
اإلميان :إن فكرة املهدي  fهي فكرة اشرتكت هبا مجيع
األديان ،وتعددت املذاهب املختلفة التي آمنت بخروج
املخلص ،لكن انفردت بخصائصها وتفاصيلها الثلة املؤمنة
التابعة ملذهب آل البيت  ،لذا فإن أهم ما يميز جمتمع التمهيد
هو اإليامن بحقيقة وجود صاحب الزمان fوهذا اإليامن باعث
عىل العمل وإصالح النفس لدى أفراد املجتمع اإليامين الذي
يغلب عليه طابع العبادة والتقوى والبصرية والعلم .عن اإلمام
ّ
«...أن اهلل تبارك وتعاىل َع ِل َم أن أولياءه ال
الصادق أنه قال:
يرتابون ،ولو علم ّأنم يرتابون ما أفقدهم ُح ّجتَه طرف َة عنيَ ،
ول
ُون َذلِ َك إِ َّل َع َل ر ْأ ِ ِ
ش ِار الن ِ
َيك ُ
َّاس».الكايف للكليني:ج،1ص.333
َ
س َ
وعنه  قال« :يا أبا بصري طوبى لشيعة قائمنا ،املنتظرين
لظهوره يف غيبته واملطيعني له يف ظهوره ،أولئك أولياء اهلل الذين
ال خوف عليهم وال هم حيزنون» .كامل الدين ومتام النعمة:ص.357
املعرفة:
وختتلف عن العلم وتعني املعرفة اإليامنية التي تتمحور حول
فهم ومعرفة املفاهيم اإلسالمية وتأصيلها يف املجتمع اإلسالمي
عىل مستوى النظرية والتطبيق ،فال معرفة بال عمل وال عمل بال
معرفة كام ورد يف الروايات ،عن اإلمام الصادق « :ال يقبل
اهلل عمال إال بمعرفة،وال معرفة أال بعمل،فمن عرف دلته املعرفة
عىل العمل ،ومن مل يعمل فال معرفة له ،إن اإليامن بعضه من
بعض» .الكايف للكليني:ج،1ص .44وعنه  قالَ ...« :يا ُز َر َار ُة
ان َفادع ِب َذا الدُّ ع ِ
اء :ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َك،
إِ َذا َأ ْد َرك َ
َ
ْت َه َذا َّ
الز َم َ ْ ُ َ
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َفإِن َ
ف نَبِ َّي َك ،ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي َر ُسو َل َك،
َّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َك َل ْ َأ ْع ِر ْ
ف ُح َّجت ََك ،ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي
َفإِن ََّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي َر ُسو َل َك َل ْ َأ ْع ِر ْ
ُح َّجت ََكَ ،فإِن ََّك إِ ْن َل ْ ُت َع ِّر ْفنِي ُح َّجت ََك َض َل ْل ُت َع ْن ِدينِي.»..

الكايف للكليني:ج،1ص.337

التوجه العبادي:
أن يكون لديه احلرص عىل أداء الطاعات والعبادات
واجتناب الذنوب واملعايص التي هنى عنها الشارع املقدس،
بسبب صعوبة مراعاهتا يف ظل ازدياد الفتن وكثرة امللحدين
واملشككني واملتصدين إلضالل املسلمني .فالعبادة بجميع
مفرداهتا خري وسيلة لرتكيز صفة االنتظار يف النفس اإلنسانية،
ومن أهم العبادات التي تشكل عامال مهام يف بناء الشخصية
املنتظرة ذكر اإلمام  fوالدعاء له ،والدعاء بتعجيل الفرج
الذي سموه ( فرجنا) ،فالدعاء رباط وثيق باملدعو له؛
ألن الدعاء من األسباب الكونية املؤثرة يف تغري األحداث
وتعجيل اخلري ويدفع البالء ولو أبرم إبراما ،ويكون اكثر
قبوال من املؤمن املؤهل للتمهيد لظهور اإلمام  fألنه يسعى
يف هتيئة ومتهيد األسباب املوجبة للظهور .عن الصادقني:
«...متى حرضك من دهرك تقول بعد متجيد اهلل تعاىل والصالة
عىل النبي عليه وآله السالم :اللهم كن لوليك فالن بن فالن
(احلجة بن احلسن)  fيف هذه الساعة ويف كل ساعة ولي ًا
وحافظا وقائد ًا ونارص ًا ودليال وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
ومتكنه فيها طويال».التهذيب للشيخ الطويس:ج،3ص.103
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إن أي طريق من طرق اخلري وما نحن بصدده يوجب علينا أن
نبدأ بأنفسنا كام أمر اهلل تعاىل يف آياته املباركة.
فإذا راقبنا أنفسنا وط ّبقنا عقائدنا ومعتقداتنا يف سلوكنا
ممهدين ومساعدين ومعاونني عىل
الشخيص واالجتامعي نكون ّ
حت ّقق األرضية املناسبة لظهور اإلمام .f
وعندنا يف الرواياتّ :
أن من كان عىل حب العرتة الطاهرة
ومات قبل ظهور اإلمام  fمات وله أجر من كان يف خدمته
ورضب بالسيف حتت رايته.
عن أمري املؤمنني ...« :فإنّه من مات منكم عىل فراشه
وحق رسوله وأهل بيته مات شهيد ًا،
حق ر ّبه ّ
وهو عىل معرفة ّ

ففي الوقت الذي يطلب منا الدعاء بتعجيل الفرج ،نكون
مأمورين أيض ًا بتهيئة أنفسنا ،وباالستعداد الكامل ألن نكون
بخدمته ،fوإذا عمل ّ
حق ر ّبه عز
كل فرد منّا بوظائفه ،وعرف ّ
وحق أهل بيته  ،فقد متّت األرضية
وحق رسوله ّ 
وجل ّ
املناسبة لظهوره  ،fوال أقل من أنّا أ ّدينا تكاليفنا ووظائفنا جتاه
اإلمام .f
أثر اإلعداد النفسي يف عصر الغيبة:
ّ
إن شيعة أهل البيت وأتباعهم هيدفون يف حركتهم إىل حتقيق
بتحمل املسؤولية يف دولتهم املباركة
هدفهم املرسوم ،والقيام
ّ
بقيادة إمامهم املنتظر ،fفنجد ّأنم يستمدّ ون وقود حركتهم
من هذا اهلدف العظيم ،ومن هنا ولكي ال يصيبنا اخلواء
يعب عنه القرآن الكريم
والضعف الروحي واملعنوي ـ الذي ّ
(بالوهن) ،الذي إذا ُاصيب به املجتمع ورسى يف جسده ،سوف
ثم يتضاءل إرتباطه باهلل
ترتاكم عليه االنكسارات واهلزائم ،ومن ّ
تعاىل ،ويضعف إيامنه هبدفه وبالتايل يصل إىل جمتمع خاو فاقد
لالرادة ـ تتّضح أمهية اإلعداد النفيس ،ويمكن اإلشارة إىل ذلك
من خالل النقاط التالية:
1ـ ّ
أن عملية إعداد الفرد واملجتمع تنّمي قوة اإلحساس
باهلدف ،وجتعل العقيدة ذات حضور دائم يف ّ
كل حركة من
حركاته ،ممّا جيعله يعيش معها يف أفكاره ومشاعره ،ويف عالقاته
متحرك ،بدال من
يومي
هم
ومطاحمه ،فتتسع يف قلبه
ّ
ّ
ٍّ
وتتحول إىل ٍّ
أن تكون عقيدته خمتفية يف زاوية حمدودة من زوايا الفكر .ور ّبام
يمكن استيحاء هذا املعنى ـ من حضور العقيدة ـ من الكلمة
العظيمة ألمري املؤمنني« :ما رأيت شيئ ًا إالّ ورأيت اهلل قبله
وبعده وفيه».اللمعة البيضاء التربيزي االنصاري:ص.170
2ـ ّ
ترب الفرد واملجتمع ،وجتعلهام
أن عملية اإلعداد النفيس ّ
قادرين عىل مواجهة الرياح العاصفة ،فال يتزلزل أمام أ ّية ريح،

أي حتدّ ي.
وال هيتز أمام ّ
3ـ اإلعداد النفيس للفرد واملجتمع يساهم يف تصعيد درجة
ثم يساهم يف حتقيق رشط الظهور.
اإلخالص ،ومن ّ
تتعمق الصلة مع
4ـ من خالل اإلعداد النفيس للظهور
ّ
ّ
تتجذر عقيدته أكثر فأكثر ،وهذا بدوره
اإلمام ،ومن ثم
يسهم يف إصالح نفسه وإصالح جمتمعه و َمن حوله.
5ـ ّ
يرب عند الفرد املؤمن واملجتمع حالة
أن اإلعداد النفيس ّ
الشعور باملسؤولية ،الذي ُيعدّ من العنارص األساسية يف املسرية
التكاملية للفرد واملجتمع ،فبمقدار قوة هذا الشعور يف نفس
بتحمل املسؤولية ،وبمقدار حتمله
املؤمن يكون له اضطالع
ّ
للمسؤولية يتل ّقى مدده بالتوفيق من اهلل تعاىل لنيل الغاية ،قال
ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا وإِ َّن اللََّ َل َع
وا َّلذي َن َج َ
اهلل تعاىلَ :
ا ْل ْح ِسنِني.سورة العنكبوت:آية.69
هل تستقيم لإلمام  fاألمور بال عمل؟
اجلواب :عن بشري النبال،قال ...:ملا قدمت املدينة قلت أليب
جعفر : إهنم يقولون :إن املهدي لو قام الستقامت له األمور
عفوا ،وال هيريق حمجمة دم ،فقال « :كال والذي نفيس بيده
لو استقامت ألحد عفوا الستقامت لرسول اهلل  حني أدميت
رباعيته ،وشج يف وجهه ،كال والذي نفيس بيده حتى نمسح
نحن وأنتم العرق والعلق ،ثم مسح جبهته».الغَيبة للنعامين:ص.294
اإلعداد على الصعيد الفردي:
أن كل فرد من املؤمنني ينبغي ْ
ّ
أن يكون له دور اجيايب ف ّعال،
عىل املستوى الفردي والنفيس يف عالقته مع اإلمام ،f
ال عن ْ
ومقدار ذلك يف تقريب فرج اإلمام  ،fفض ً
أن يكون
له دور اجتامعي يف هذا احلدث الكوين الكبري ،وهنا تأيت مرحلة
اإلعداد واالستعداد ،فالبدّ عىل الفرد ْ
أن يعدّ نفسه بشكل دقيق
ْ
ألن يكون عنرص ًا ف ّعاالً ومؤثر ًا بحركة الظهور املقدّ س من
خالل عدّ ة عوامل رشع ّية واخالقية وسلوكية ،فالبدّ ْ
أن يلتزم
بمضامني الرشيعة التزام ًا حرفي ًا والحييد عن ذلك ،فض ً
ال عن
عميل
ُخلقه الرفيع املؤ ّثر يف املجتمع املرتجم كل ذلك إىل سلوك
ّ

التأس هبذا الفرد الذي ما
ينهض باألفراد اآلخرين إىل حالة
ّ
ّ
انفك يعدّ نفسه استعداد ًا للظهور املقدّ س.
عن أيب عبد اهلل  قال« :كأن قلوهبم زبر احلديد ،ال يشوهبا
شك يف ذات اهلل ،أشد من احلجر ،لو محلوا عىل اجلبال ألزالوها،ال
يقصدون براياهتم بلدة إال خربوها ،كأن عىل خيوهلم العقبان،
يتمسحون برسج اإلمام ،يطلبون بذلك الربكة وحيفون به ،يقونه
بأنفسهم يف احلروب ويكفونه ما يريد ،فيهم رجال ال ينامون
الليل ،هلم دوي يف صالهتم كدوي النحل ،يبيتون قياما عىل
أطرافهم ،ويصبحون عىل خيوهلم ،رهبان بالليل ،ليوث بالنهار،
هم أطوع له من األَ َمة لسيدها ،كاملصابيح كأن قلوهبم القناديل،
وهم من خشية اهلل مشفقون يدعون بالشهادة ،ويتمنون أن
يقتلوا يف سبيل اهلل ،شعارهم :يا لثارات احلسني ،إذا ساروا يسري
الرعب أمامهم مسرية شهر ،يمشون إىل املوىل إرساال ،هبم ينرص
اهلل إمام احلق».بحار األنوار:ج،52ص.308
فاإلنسان املؤمن الذي تقع يف رأس قائمة أولو ّياته مسألة
للحجة املنتظر  fيبحث عن كل صغرية وكبرية
الظهور املقدّ س
ّ
تؤ ّثر إجياب ًا يف تفعيل هذه العقيدة يف نفسه ،كام أنّه يسعى جاهد ًا
إلزالة ما يؤ ّثر عىل ضعفها أو مخوهلا فض ً
ال عن انحسارها بسبب
العوامل السلبية ،داخلية كانت يف نفسه ،أو خارجية من حميطه.
اإلعداد على الصعيد االجتماعي:
وكام ُيطلب من الفرد ْ
يؤسس لنفسه عقيدة وثقافة وسلوك ًا
أن ّ
يؤ ّثر إجياب ًا يف تعجيل فرج املوىل املقدّ س  ،fفكذلك عىل
املستوى االجتامعي ينبغي ْ
أن يكون هذا الفرد مؤ ّثر ًا يف تشكيل
بيئة مهدوية تؤ ّثر إجياب ًا يف دفع الناس اجتاه االهتاممات املهدو ّية،
ونرش ثقافة االنتظار من خالل املجالس واألندية التي تفتقر
كثري ًا هلذه الثقافة ،فالفرد الذي أعدّ لنفسه منهج ًا صحيح ًا يف هذا
املضامر البدّ ْ
أن ال جيعله حبيس ًا يف أدراج ُأفق النفس ،بل البدّ من
إخراجه من خالل سلوك يامرسه ،أو فكر ينرشه ،لتكون بذلك
حظوته عند إمامه كحظوة إبراهيم اخلليل عند ر ّبه ،إذ
ُجعل أ ّمة رغم فرديته ،ألنّه محل عىل مستوى الفكر والسلوك
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السلسلة املهدوية احللقة ()6
اإلعداد والتمهيد لدولة العدل اإلهلي:
املقدمة:
احلديث حول اإلمام املهدي  fودولته العاملية يدفعنا
للحديث بشكل تلقائي عن اإلعداد والتمهيد وأبعادمها
املختلفة.فقضية اإلمام املهدي  fوخروجه وإقامة دولة احلق
يدفع بكل من يؤمن هبذه القضية إىل التطلع الدائم والدؤوب إىل
يوم خروجه ،fفهو أمل ينعقد يف النفوس ،والتفاعل مع هذا
األمل يدفع باملؤمنني به أن يسعوا إىل هذه اللحظة املباركة ببذل
اجلهد للتمهيد لظهوره بتوفري العوامل املساعدة ورفع العوائق
املانعة .وسنحاول يف هذه احللقة من السلسلة املهدوية أن نسلط
الضوء عىل اإلعداد والتمهيد وفق ما جاء يف الروايات عن أهل
البيت ،أخذين بنظر االعتبار االختصار والتبسيط؛ ليتسنى
لل ّقراء الكرام اإلحاطة ولو اإلمجالية بقضية اإلمام املهدي .f
البدء بالنفس يف التمهيد:
خاب َم ْن َد َّساها.
قال اهلل تعاىلَ  :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزكَّاها * َو َقدْ
َ
سورة الشمس :آية  ٩و.١٠وقال تعاىلَ  :أت َْأ ُم ُر َ
ب َو َتن َْس ْو َن
ون الن َ
َّاس بِا ْل ِ ِّ
َأ ْن ُفسكُم و َأ ْنتُم َت ْت ُل َ ِ
َاب َأ َف َل َت ْع ِق ُل َ
ون.سورة البقرة:آية.44
ون ا ْلكت َ
َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ُم ...سورة
وقال تعاىلَ يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُقوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ْ
التحريم:آية.6

ووقع أجره عىل اهلل ،واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله،
فإن ّ
وقامت الن ّية مقام إصالته لسيفهّ ،
لكل يشء مدّ ة وأجالً».
وسائل الشيعة:ج،15ص.55

