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المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم ��ا تغ ّيرت الظ ��روف ف� ��إنّ الفكر الأ�صي ��ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق ��ى عل ��ى �إحكام ��ه ،فالأ�صالة والإح ��كام �أ�سا� ��س الثبات
�ي الراحل{
وال ��دوام ،وم ��ن هنا نج ��د الإم ��ام الخمين � ّ
يو�ص ��ي...« :الطبق ��ة المف ّك ��رة والط�ّل اّ�اب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�ست ��اذ العزي ��ز (ال�شهي ��د مرت�ض ��ى
مط ّه ��ري) ،وال يجعلوها ُتن�سى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
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والمع ��ارف الإ�سالم ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
6

علي
وكذلك نجد قائ ��د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
الخامنئ � ّ�ي } ي�صف ��ه ب�أ ّن ��ه« :الم�ؤ�سّ �س الفك ��ريّ لنظام
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة ...،و� ّأن ّ
الخط الفك ��ريّ للأ�ستاذ
مط ّه ��ري هو ّ
الخط الأ�سا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و خ � ّ�ط ال�شهيد مطه ��ريّ يعني خ ��ط الإ�سالم
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص ّيت ��ي �أن ال َت َدع ��وا كالم هذا ال�شهيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...
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حول الكتاب

هذا البحث م�أخوذ من كتاب لل�شهيد مرت�ضى المطهري
تحت عنوان «نه�ضة المهديّ في �ضوء فل�سفة التاريخ»،
ترجمة :مح ّمد علي �آذر�شب.
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 1ـ كيف ينظر الإ�سالم �إلى م�ستقبل الب�شر ّية؟
 2ـ ه��ل ان �ت �ظ��ار ال �ف��رج م��ن م�خ�ت���ص��ات المذهب
ال�شيعي؟
ّ
أهم خ�صائ�ص نه�ضة
المهدي |؟
ّ
 3ـ ما هي � ّ
 4ـ كيف ننتظر الفرج؟
الم�ساهمة في تعجيل
 5ـ هل ن�شر الف�ساد من العوامل
ِ
الفرج؟
 6ـ كيف ُيمكن النتظار الفرج �أن يكون من �أف�ضل
العبادات؟
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اإلسالم يبعث األمل في المستقبل

ُيجمع الم�سلمون ،مع اختالف ب�سيط ،على حتم ّية انت�صار
قوى الحقّ في �صراعها مع قوى الباطل ،كما ويجمعون على
يتم على ي ��د �شخ�ص ّي ��ة مق ّد�سة �أطلقت
�أنّ ه ��ذا االنت�ص ��ار ّ
عليها الروايات ا�سم «المهديّ » |.
وتنطلق هذه الفكرة بالأ�سا�س من مفاهيم القر�آن الكريم
الت ��ي ت�ؤ ّك ��د على حتم ّي ��ة انت�ص ��ار ر�سالة ال�سم ��اء((( ،وعلى
حتم ّية انت�صار المتّقين وال�صالحين((( ،وانهزام قوى الظلم

(((

}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ّ
ال�صف ،الآية.9 :
ﭮ{ �سورة التوبة ،الآية 33 :ـ �سورة

((( }ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ �سورة
الأنبياء ،الآية.105 :
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�سعيد على الب�شر ّية(((.
فجر ٍ
م�شرق ٍ
والطغيان(((ّ ،ثم بزوغ ٍ
كما يمكن ا�ستفادة ذلك من مفهوم �آخر يطرحه القر�آن
وهو «حرمة الي�أ�س من َر ْوح اهلل»(((.
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وهذا الأمل مذكو ٌر �أي� ًضا في الروايات الإ�سالم ّية بعبارة
«انتظار الفرج» ،وقد ُع ّد فيها من �أف�ضل العبادات(((.
وح�صيل ��ة هذه الفكرة ه ��ي نظرة تفا�ؤل ّي ��ة تجاه م�سيرة
التاريخ ،نظر ٌة تبعث الأمل في الم�ستقبل ،وم�ؤ ّداها �أ ّنه مهما
ق�س ��ت الظروف ف� ��إنّ الم�ؤم ��ن ال ي�ست�سلم للي�أ� ��س وال يفقد
فرج
إلهي الموعود� ،إذ ه ��و على ٍ
الأم ��ل بالن�صر ال ّ
موعد مع ٍ
متو ّق ٍع في نهاية المطاف.
(((

}ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{�سورة
الق�ص�ص ،الآيتان 5 :ـ .6
((( }ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ{ �سورة الأعراف ،الآية.128 :
((( كما في الآية ال�شريفة} :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{
�سورة يو�سف ،الآية.87 :
((( عن ر�سول اهلل �« :Pأف�ضل �أعمال �أ ّمتي انتظار الفرج( »...كمال الدين ،ال�صدوق ،ج.)2
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البشرى للعالم أجمع

يحمل مفهوم «انتظ ��ار الفرج» الب�شرى للب�شر ّية جمعاء،
يخت�ص بفرد مع ّي ��ن �أو جماعة مح ّددة؛ �إذ تم ّثل م�س�ألة
فال
ّ
�دي | ق�ض ّي ��ة اجتماع ّية وفل�سف ّي ��ة كبرى لها
نه�ض ��ة المه � ّ
خ�صائ�ص وعنا�صر ذات �أبع ��اد عالم ّية ،خ�صائ�ص ثقاف ّية
تربو ّية كما هي �سيا�س ّية اقت�صاد ّية واجتماع ّية...
ن�شير �إلى بع�ض هذه الخ�صائ�ص باخت�صار:
�أ ـ ت ّتج ��ه الب�شر ّية نحو م�ستقبل م�شرق تُجتثّ فيه جذور
الظل ��م والف�ساد م ��ن منابتها .وهذا مم ��ا يبعث على
التف� �ا�ؤل في م�ستقبل الب�شر ّي ��ة ،ويقع ذلك في مقابل
نظر ّيتين:
تعتقد الأولى �أنّ ال�ش ّر والف�ساد والتعا�سة �صفات مالزمة
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للحي ��اة الإن�سان ّية ،وعلي ��ه ف�إنّ �أف�ضل ما يمك ��ن �أن يقوم به
الإن�سان هو و�ضع ح ّد لهذه الحياة.
وت�ؤمن الثانية ب�أنّ الب�شر ّية ،وبفعل تط ّورها وتق ّدمها في
� 14صن ��ع و�سائل الدمار والخراب ،تحفر قبرها بيدها ،وبذلك
فهي ت�سير نحو االنهيار وال�سقوط.
ب ـ �ستنت�ص ��ر ق ��وى الح ��قّ والتق ��وى وال�س�ل�ام والع ��دل
والحر ّي ��ة على قوى الظل ��م واال�ستكب ��ار واال�ستعباد،
و�ستُقتلع جذور الف�ساد.
ج ـ �ستق ��وم حكوم� � ٌة عالم ّي ٌة واحدة ،تجم ��ع تحت ردائها
جميع الفئات والمجموعات الب�شر ّية.
د ـ �ستعم ��ر الأر�ض و ُت�ستغ ّل ثرواته ��ا ،وت�ستثمر ذخائرها
�إل ��ى �أق�صى ح ّد ممكن .وبالإ�ضاف ��ة �إلى ذلك �ستح ّل
الم�ساواة بين الب�شر في مجال توزيع هذه الثروات.
ه ـ �ستبلغالب�شر ّيةح ّدالتكاملوالن�ضج؛ حيث يتّخذ الإن�سان
�سبي ��ل العقل متح ّرر ًا من �أغ�ل�ال ال�شهوات والظروف
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الطبيع ّية واالجتماع ّية ،وتح�صل المواءمة بين الإن�سان
والطبيعة ،وتخلو النفو�س من ال ُع َقد والأحقاد.
وتحتاج هذه النقاط �إلى تحليل ودرا�سة �أكثر تف�صي ًال ال
15
يتّ�سع لها بحثنا هذا.
كيف ّية انتظار الفرج (االنتظار الكبير):

هناك نوعان من انتظار الفرج:
الهدام:
األول :االنتظار
ّ
ّ

وهو االنتظار ال ��ذي يبعث على الخم ��ول والك�سل وي�ؤ ّدي
�إلى �ش ّل حركة الإن�سان ويق ِّيد طاقاته.
�دي| على
يبني ه ��ذا االنتظ ��ار ت�ص� � ّوره لنه�ضة المه � ّ
�أ�سا�س �أنها مج ّرد انفجار ينجم عن انت�شار الظلم والف�ساد
و�شيوعهم ��ا في الب�ل�اد .فبح�سب ه ��ذه النظ ��رة �إنّ م�سيرة
الب�شر ّية تحثّ خطاها نحو انعدام العدل وا�ستفحال الباطل،
وهي متى ت�صل في انحدارها �إلى نقطة ال�صفر ف�ستمت ّد يد
الغيب لإنقاذ الحقّ ودح�ض الباطل.

املهدي |
إنتظار
ّ

ولذلك ال ي ��رى �أ�صحاب هذه النظ ��رة لأن�صار الحقّ � ّأي
المهدي | ،بل على العك�س لكي يظهر
دور في عمل ّية نه�ضة
ّ
المهدي فال ب ّد من �أن يزول �أن�صار الحقّ نهائ ّي ًا.
ّ
 16م ��ن هنا ُيدي ��ن ه� ��ؤالء ك ّل �إ�ص�ل�اح في المجتم ��ع ،على
اعتب ��ار �أ ّنه ي� ّؤخر الإمداد
الغيبي الموعود ،فيما يعتبرون �أنّ
ّ
المهدي| م�س�أل َة
من الأمور التي ت�ساهم في ت�سريع ظهور
ّ
�إ�شاعة الف�ساد ،وعلى ه ��ذا ف�إ�شاعة الف�ساد �أمر مطلوب بل
م ��ن �أف�ضل �أنواع انتظ ��ار الفرج ولو من ب ��اب «الغاية تب ّرر
الو�سيلة».
لذلك ُيرى �أ�صحاب هذا الت�ص ّور ينظرون �إلى الم�صلحين
والمجاهدين بعين الحقد والعداء ،ف�إنّ ه�ؤالء المجاهدين ـ
�سلبي ي�ساهم في ت�أخير الظهور.
طبق ًا لهذه النظرة ـ عامل ّ
والذين يتب ّن ��ون هكذا نوع من االنتظ ��ار� ،إن لم ين�ض ّموا
�إلى زم ��رة العا�صي ��ن عم ًال ف�إ ّنه ��م يتط ّلعون �إل ��ى �أ�صحاب
المعا�صي بعي ��ن االرتياح والر�ضا باعتب ��ار �أ ّنهم المم ّهدون
لظهور القائم المنتظر|.
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االنتظار الهدّام واالتجاه
الديالكتيكي(((:
ّ
ول��ذا فقد يتوافق ه��ذا ال�ن��وع م��ن االن�ت�ظ��ار واالتجاه
الديالكتيكي في بع�ض النتائج ،فهو ي�شاركه في معار�ضة
ّ
الإ�صالحات؛ بنا ًء على �أ ّنها ت� ّؤخر في عمل ّية الو�صول �إلى 17
المرحلة الأ�سمى ،وفي الت�أكيد على �ضرورة ن�شر الفو�ضى
الديالكتيكي ـ زيادة الظلم
و�إ�شاعة الف�ساد ،فيرتئي ـ كاالتجاه
ّ
والف�ساد للو�صول �إلى النتيجة المطلوبة ،وهي الو�صول �إلى
الديالكتيكي �أو ال ّآلي :ينطلق هذا االتجاه في تف�سيره لتكامل التاريخ على �أ�سا�س
((( االتجاه
ّ
ال�صراع بين المتناق�ضات ،بعد الت�سليم ب�أنّ �أجزاء الطبيعة هي في ترابط وثيق وحركة
ويتم التكامل في الطبيعة ،وفق هذا االتجاه ،على ال�شكل التالي:
دائمةّ .
�أ ـ تحمل ك ّل ظاهرة في �أح�شائها نقي�ضها.
ب ـ ينمو النقي�ض �شيئ ًا ف�شيئ ًا وعندما ي�صبح قادر ًا على مواجهة الظاهرة ين�شب
�صراع بينهما ينتهي بثورة يقلب النقي�ض فيها الأو�ضاع ل�صالحه حيث يح ّل مح ّل
تلك الظاهرة.
بطي المراحل ذاتها ،وهكذا...
ج ـ ثم يقوم هذا النقي�ض ّ
الحتمي بين
بنا ًء عليه فالطبيعة لي�ست هادفة� ،إذ لي�س من�ش�أ تكاملها �سوى ال�صراع
ّ
المتناق�ضات.
و�أ ّما بالن�سبة للتاريخ والمجتمع ،ف�إنّ هذا االتجاه يعتبر �أنّ العامل الرئي�س الذي يقوم بت�شييد
إنتاجي.
المجتمع وي�ؤثر في حركته وتكامله ،هو العامل االقت�صاديّ ال ّ
يوجد عالقات اقت�صاد ّية بين �أفراد المجتمع ،تنبثق عن هذه العالقات بقية
إنتاجي ِ
فالعامل ال ّ
العالقات االجتماع ّية الأخرى وهكذا يت�ش ّيد المجتمع.
يتم وفق �صراع التناق�ضات وتحت ت�أثير تطوير العوامل الإنتاجية والآل ّية،
�أ ّما تكامل المجتمع فهو ّ
ووفق مراحل الطبيعة نف�سها ـ بما �أ ّنه جزء من �أجزاء الطبيعة ـ.
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االنفجار المق ّد�س((( .وعلى قاعدة «الغاية تب ّرر الو�سيلة»،
ت�ستحقّ ه��ذه ال�ح��رك��ات ـ معار�ضة الإ� �ص�لاح ،و�إ�شاعة
الف�ساد ،وفق هذا الت�ص ّور ،عنوان الن�ضال المق ّد�س.
 18نعم ،هناك فارق بينهما ،ف�إنّ هدف االتجاه الديالكتيكي
م ��ن تعمي ��ق الفج ��وات والتناق�ضات ه ��و ت�صعي ��د الن�ضال
والجه ��اد ،فيم ��ا يفتقد ه ��ذا التفكي ��ر المبتذل ف ��ي م�س�ألة
�دي لحركة الجهاد والعم ��ل ،وينتظر بعد ن�شر
انتظ ��ار المه � ّ
الف�ساد الو�صول �إلى النتيجة المطلوبة تلقائي ًا ،بال � ّأي جهد
ُيبذل(((.
تقييم هذا االنتظار:
وعل ��ى ك ّل حال ،وبغ� �ّ�ض النظر عن ع ��دم �صواب ّية هكذا
نظرة �إل ��ى تكامل التاريخ ،ف�إنّ هذا االنتظ ��ار اله ّدام وهذا
الت�ص ّور ّ
يتخطى مجموعة من الحدود والأحكام والمفاهيم
((( وذلك عندما تب ّنى �أ�صحاب هذا الت�ص ّور �أنّ المهديّ � ،إنما يظهر عندما ي�صل االنحدار �إلى
نقطة ال�صفر ،فحينها تنقلب ظاهرة الف�ساد وبف�ضل يد العون الإله ّية الغيب ّية يح ّل مح ّلها
الحق والعدل وال�سالم...
((( راجع الهام�ش ال�سابق.
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الإ�سالم ّي ��ة وي�ؤ ّدي �إلى تعطيلها((( ،ف�ل�ا يتالءم مع النظرة
القر�آن ّي ��ة وال مع الموازين الإ�سالم ّية ،ول ��ذا ال يمكن تب ّنيه
ب� �� ّأي �ش ��كل من الأ�ش ��كال ،بل هك ��ذا انتظار يمك ��ن اعتباره
انتظار ًا مح ّرم ًا.
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الثاني :االنتظار المثمر الب ّناء:

ي�أخ ��ذ هذا االنتظار منح � ً�ى معاك�س ًا لالنتظ ��ار اله ّدام،
المنتظر ق ّوة تدفعه نحو التح ّرك والعمل
فه ��و يبثّ في كيان
ِ
المنتظ ��ر دور ًا �أ�سا�س ًا في
والجه ��اد ،وهو يعتقد ب� ��أنّ لإرادة
ِ
ح�صول الفرج.
ويعتمد هذا التفكير في فهمه لزمان وحقيقة الظهور على:
�دي | يم ِّث ��ل �آخ ��ر حلق ��ة م ��ن حلقات
�أنّ ظه ��ور المه � ّ
ال�ص ��راع الدائم بين �أه ��ل الحقّ و�أهل الباط ��ل ،وعليه فال
إ�سالمي ،الذي هو دين �صالح لك ّل زمان ومكان ،وتعاليمه جارية حتى في
((( ف�إنّ الدين ال
ّ
ع�صر الظهور ،ي�ؤ ّكد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ون�شر دين الحق
والجهاد في �سبيل اهلل ،بل هذه المفاهيم هي من �أهم مفاهيم الإ�سالم التي ال يجوز
التهاون فيها ،بل ُيخالف هذا التفكير الآيات ال�صريحة التي تدعو الإن�سان على الأق ّل �إلى
�أن يت�ألم قلبه عند ر�ؤية المعا�صي وت ِع ُد الذين يح ّبون �أن ت�شيع الفاح�شة بالعذاب الأليم،
قال اهلل تعالى} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ { �سورة النور ،الآية.19 :
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ب� � ّد من ا�ستمرار مقارع ��ة قوى العدل والخي ��ر لقوى الظلم
وال�ش ّر ،ومن دوام ال�صراع بين الحق والباطل.
ويلعب الن�شاط الإن�ساني دور ًا �أ�سا�س ًا في تح ّقق الظهور،
 20حيث ي�ساه ��م �أهل الحقّ ف ��ي تحقيق االنت�ص ��ار ،ولهم دور
�أ�سا� ��س في عمل ّية ما بع ��د الظهور ،فلي�س ��ت م�س�ألة الظهور
مج� � ّرد امتداد لليد الغيب ّية عند و�صول انحدار الب�شر ّية �إلى
نقطة ال�صفر ،حتّى ينتفي � ّأي دور لمثل ه�ؤالء ال�صالحين.
وبنا ًء عليه فالفرد الذي يه ّمه الم�شاركة والتمهيد للظهور
ف�ل�ا ب ّد �أن يكون منتمي ًا �إلى �أهل الحقّ المم ّهدين الواقعيين
للمهديب ،ولي�س �أهل المعا�صي والف�ساد!
�أد ّلة هذا النوع من االنتظار:
ي�ستن ��د هذا الفهم لكيف ّية االنتظ ��ار �إلى الآيات القر�آن ّية
المهدي | هو مظه ٌر لحتم ّية
والرواي ��ات التي ت�شير �إلى �أنّ
ّ
انت�ص ��ار قوى الحقّ في �صراعها مع الباطل ،وتج�سي ٌد لآمال
الم�ؤمني ��ن العاملين ،فت�ش ّكل هذه الآيات والروايات منطلق ًا
لهذا التفكير ،فكيف ذلك؟
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ـ �إنّ الرواي ��ات والآي ��ات قد ر ّكزت على وج ��ود فئة �أهل
الحقّ في ع�صر الظهور ...بل �إنّ الموعودين باال�ستخالف
�دي| ،هم
ف ��ي الأر� ��ض والمنت�صري ��ن ف ��ي حرك ��ة المه � ّ
خ�صو� ��ص الم�ؤمني ��ن العاملي ��ن بال�صالح ��ات ،كم ��ا ف ��ي 21
الآي ��ة ال�شريف ��ة}:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{(((.
وه ��ذا الوعد للعاملين ال�صالحي ��ن جا ٍر في جميع الكتب
ال�سماو ّي ��ة} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ{(((.
�دي | ال ي�سته ��دف م ��لء الأر� ��ض �إيمان ًا
فظه ��ور المه � ّ
وتوحي ��د ًا و�صالح ًا فح�سب ،بل ي�سته ��دف ن�صرة �أهل الحقّ
والفئة المظلومة و�إنقاذهم.
((( �سورة النور ،الآية.55 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.105 :
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وعلي ��ه فال ب� � ّد �أن ي�ستم� � ّر ال�ص ��راع فتكون هن ��اك فئة
ي�ست�ضعفه ��ا �أهل الظل ��م والتج ّبر ،فيم ��نّ اهلل عليها بظهور
���دي|}:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
المه ّ
 22ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ {(((.
ـ وتح ّدث ��ت الروايات عن �أنّ نخبة من الم�ؤمنين �ستلتحق
بالمهدي| فيكونون من �أن�صاره.
ّ
و�إذا كان ال ب� � ّد م ��ن نخب ��ة ف ��ي ذلك الزمان ف�ل�ا ّ
ن�شك
ب�ض ��رورة وجود �أر�ض ّي ��ة �صالح ��ة ت�ستم ّر على م ��دى الأ ّيام
يتم بن�شر الف�ساد
ف ��ي ت�أمين هذه النخبة وتر ّبيها ،وه ��ذا ال ّ
والحقد على الم�صلحين والعاملين!
ـ ب ��ل ت�شير الروايات �إلى �سل�سل ��ة نه�ضات ت�سبق ظهوره،
اليماني.
كنه�ضة
ّ
وه ��ذه النه�ض ��ات ال يمك ��ن �أن تنطلق من الع ��دم ،بل ال
ب� � ّد �أ ّنها تن ��درج في �سل�سلة ال�ص ��راع بين �أه ��ل الحقّ و�أهل
الباطل.
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.5 :
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المهدي | متو ّقفة على
ـ و�أكث ��ر من ذلك ،لي�ست نه�ضة
ّ
وجود فئة ونخبة من �أهل الحقّ ونه�ضاتهم فح�سب ،بل ال ب ّد
من �أن ي�ش ّيدوا دولة لهم ت�سبق ظهوره.
23
فق ��د �أ�ش ��ارت بع�ض رواي ��ات ع�صر الظهور �إل ��ى �أ ّنه في
ذلك الع�صر تقوم دولة للحقّ ت�ستم ّر حتّى ظهوره(((.
وه ��ذا �أي� ًضا من الدالئل عل ��ى �أنّ الظهور ال يقترن بفناء
الجن ��اح المنا�ص ��ر للحقّ  ،ب ��ل بانت�صا ٍر �أ ّول � ّ�ي لجناح العدل
والتقوى على جناح الظلم والف�ساد.
ك ّل هذا ي�ؤ ّكد على �ضرورة ا�ستمرار �صراع الحقّ و�أن�صاره
المهدي|منقذ ًا
م ��ع الباطل و�أهل ��ه ،ل ُيختتم ذلك بظه ��ور
ّ
لأن�ص ��ار الحقّ ونا�ص ��ر ًا لهم ،فيكون ه ��ذا الظهو ُر المبارك
الحلق� � َة الأخير َة م ��ن حلقات ال�ص ��راع الطويل بي ��ن الحقّ
وبي ��ن الباط ��ل ،وب ��ه يتح ّق ��ق ه ��دف الأنبي ��اء وال�صالحين
والمجاهدين.
((( وهذا الأمر هو الذي جعل بع�ض العلماء يح�سنون الظنّ بدول بع�ض ال�سالالت الحاكمة ،حيث
ظ ّنوها ب�أ ّنها هي الدولة التي �ستحكم حتى ظهور المهديّ |.
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واالنتظ ��ار المثمر الب ّن ��اء الذي يبني ت�ص� � ّوره على هذا
الأ�سا�س ،والذي يدعو �إلى العمل والجهاد والدفاع عن الحقّ
ه ��و االنتظار الذي ي�ستحقّ �أن يكون �أف�ضل عبادة �أ ّمة ر�سول
 24اهلل .(((P
إشكال بعض بالحديث المعروف عن االنتظار:

ي�شتب ��ه بع�ض في فهم حدي ��ث ر�سول اهلل Pعن ع�صر
الظه ��ور ،حي ��ث ُروي عنه « :Pلو ل ��م يب َق م ��ن الدنيا � اّإل
�ساعة واحدة لط ّول اهلل تلك ال�ساعة ح ّتى يخرج ٌ
رجل من
ذر ّيت ��ي ،ا�سمه ا�سم ��ي ،وكنيته كنيتي ،يم�ل��أ الأر�ض ق�سطاً
وعد ًال كما ملئت ظلماً وجوراً»(((.
فيفه ��م منه ب�أنْ ال وجود لأن�صار الحقّ في زمن الظهور،
بل ذلك الزمان هو زمان خلت فيه الأر�ض من �أن�صار الحقّ ،
وامتلأت ب�أن�صار الظلم والف�ساد(((.
((( وهو الحديث الذي �أ�شرنا �إليه �سابق ًا ،عن ر�سول اهلل �« :Pأف�ضل �أعمال �أ ّمتي انتظار الفرج.»...
((( النكت االعتقادية ،ال�شيخ المفيد� ،ص( 44دار المفيد ،ط.)2
((( ولع ّل من�ش�أ الخط�أ في فهم هذا الحديث هو عدم االلتفات �إلى �أنّ الحديث �إ ّنما يقول« :ملئت
ظلم ًا» وال يقول «ملئت ظالمين» .وبااللتفات �إلى هذا الأمر مجد �أ ّنه ال يمكن ا�ستفادة «عدم
وجود �أن�صار الحقّ » في زمن الظهور منه ب�أيّ �شكل من الأ�شكال!
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ث � ّ�م يرتّب على ذلك �آث ��اره ،من �ض ��رورة �إ�شاعة الف�ساد
والنظر بحق � ٍ�د �إل ��ى الم�صلحين والمجاهدي ��ن باعتبارهم
عام�ل ً�ا ي� ّؤخر عمل ّية الظهور وفق ًا لهذا الحديث ،كما م ّر في
25
االنتظار اله ّدام.
لك ��ن وبالت�أ ّم ��ل في ه ��ذا الحدي ��ث ،نجده يجع ��ل محو َر
ح�صول الظهور م�س�أل َة الظلم والجور .ووجود الظلم والجور
ي�ستدع ��ي وجود فئة مظلومة تنا�ص ��ر الحقّ  ،وبذلك ت�ستحقّ
المهدي|.
الن�صرة الإله ّية بظهور
ّ
نع ��م ،لو ل ��م ير ّك ��ز ه ��ذا الحديث عل ��ى مفه ��وم الظلم
ب� ��أن �أ�شار �إلى مفاهيم م ��ن قبيل الف�س ��اد والكفر وال�شرك
�دي| تقترن
ل ��كان من الممك ��ن ا�ستف ��ادة �أن نه�ضة المه � ّ
بفن ��اء الجن ��اح المنا�ص ��ر للح ��قّ والع ��دل والإيم ��ان� ...أما
و�أ ّن ��ه ق ��د �أ�شار �إل ��ى م�س�ألة الظل ��م والجور ،فه ��ذا يعني �أنّ
المهدي|الموع ��ود ت�ستهدف �إنق ��اذ �أن�صار الحقّ
نه�ض ��ة
ّ
المظلومين ولو كانوا ق ّلة ،ال �إنقاذ الحقّ الم�سحوق فقط.
ولذلك نجد �أنّ بع�ض �أحاديث الظهور يدور حول حقيقة
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بل ��وغ ك ّل �شق � ّ�ي وك ّل �سعيد م ��داه في العم ��ل ،وال يدور حول
بلوغ الأ�شقي ��اء فقط منتهى درجتهم ف ��ي ال�شقاوة ،كما في
�روي في الكافي عن الإم ��ام ال�صادق :Q
الحدي ��ث الم � ّ
« 26ي ��ا من�ص ��ورّ � ،إن ه ��ذا الأم ��ر ال ي�أتيك ��م � اّإل بع ��د �إيا� ��س وال
مح�صوا ،وال واهلل ح ّتى
واهلل ح ّتى ُتم ّيزوا ،وال واهلل ح ّتى ُت ّ
َي�شقى من ي�شقى وي�سعد من ي�سعد»(((.
فهذا الحديث هو خير �شاهد على �ضرورة وجود �أن�صار
إيجابي
للح ��قّ ب�ش ��كل دائم وبالتال ��ي على ّ
�صح ��ة الفه ��م ال ّ
والب ّناء لمفهوم االنتظار ،وال ي�ساعد م ّد َعى �أرباب االنتظار
اله ّدام ،بل يكون دلي ًال �إ�ضاف ّي ًا على بطالن ما ذهبوا �إليه!
الخالصة

 1ـ ُيجم ��ع الم�سلم ��ون عل ��ى �أنّ م�ستقبل التاري ��خ هو م�ستقبل
م�ش ��رق ،حيث �ستظهر �شخ�ص ّية با�سم «المه ��ديّّ » تح ّقق
االنت�صار لقوى الحقّ على قوى الباطل في الجولة الأخيرة
من ال�صراع ،وهذا هو الفرج الذي وعدت به جميع الكتب
الحجة ـ باب التمحي�ص والإمتحان ـ ح.3
((( �أ�صول الكافي ،ج ،1كتاب ّ

وج ِع ��ل انتظاره من �أف�ضل العب ��ادات .وبذلك
ال�سماو ّي ��ةُ ،
يبعث الإ�سالم الأمل في م�ستقبل الب�شر ّية ،فتكون نظرته
تفا�ؤلية بخالف بع�ض الر�ؤى الت�شا�ؤم ّية لم�ستقبل التاريخ.
 2ـ �إنّ الفرج الذي ّ
يب�شر به الإ�سالم هو ب�شرى لجميع الفئات
يخت�ص بفئة مع ّينة.
الإن�سان ّية في هذا العالم ،فال
ّ
 3ـ تم ِّث ��ل م�س�ألة نه�ضة
المهدي | ق�ض ّية تتمتّع بخ�صائ�ص
ّ
فل�سف ّي ��ة واجتماع ّي ��ة كب ��رى ،وله ��ا خ�صائ� ��ص ثقاف ّية
وتربو ّية ف�ض ًال عن ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية...
 4ـ هناك نوعان من االنتظار:
الأ ّول :االنتظار الهدّام:
وهو انتظار يبعث على الخمول والك�سل ويدعو �إلى عدم
العم ��ل ،حيث ال يرى لأن�صار الح ��قّ والم�صلحين العاملين
� ّأي دو ٍر ف ��ي عمل ّي ��ة الظه ��ور ،ب ��ل بنظ ��ره �إنّ المجاهدي ��ن
والم�صلحي ��ن ي�شكل ��ون عام�ل ً�ا م�ساهم� � ًا في ت�أخي ��ره ،لذا
يدي ��ن �أ�صحاب هكذا ت�ص� � ّور الإ�صالح ��ات ،فيما ينظرون
�إل ��ى انت�ش ��ار الف�ساد والظلم بعين االرتي ��اح والر�ضا؛ فهذه
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تعجل في ح�صول الفرج .فه�ؤالء
الأمور بنظرهم ه ��ي التي ّ
ي� � َرون �أنّ عمل ّي ��ة الظهور هي عمل ّية انق�ل�اب الأو�ضاع التي
و�صلت �إلى نهاية االنحدار والف�ساد فتح ّل مكانها الحكومة
 28المهدو ّي ��ة.
وه ��و بذل ��ك ي�شت ��رك ف ��ي نظرت ��ه للتاري ��خ م ��ع االتجاه
الديالكتيك � ّ�ي ف ��ي عن�ص ��ره الأ�سا� ��س ،وه ��و قي ��ام تكام ��ل
التاري ��خ على �صراع التناق�ض ��ات ،وفي مجموعة من نتائجه
من �ض ��رورة ت�شديد الفو�ض ��ى و�إ�شاعة الف�س ��اد ،ومعار�ضة
الإ�صالحات.
وه ��ذا الإنتظار مخالف للتعالي ��م الإ�سالم ّية والمفاهيم
القر�آن ّية ،ولذا ال يمكن االلتزام به.
الثاني :االنتظار الب ّناء:
وه ��ذا االنتظ ��ار يدع ��و �إلى العم ��ل والجه ��اد والإ�صالح
ون�ص ��رة الحقّ  ،واتباع �أحكام مفاهيم الإ�سالم في ك ّل زمان
ومكان ،ويعطي دور ًا �أ�سا�س ّي ًا لإرادة الإن�سان في عمل ّية تكامل
التاريخ ،وهو يقوم على �أ�سا�س �ضرورة ا�ستمرار �صراع الحقّ
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م ��ع الباطل ،مع �إعطاء دور �أ�سا�س لأن�صار الحقّ في م�س�ألة
للمهدي |.
التمهيد
ّ
وي�ستند هذا االنتظار �إلى الآيات والروايات ،ويراعي
29
مفاهيم وتعاليم الإ�سالم ال�صالحة لك ّل زمان ومكان.
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