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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

ي���ن �ألاّ  ب �لجامعياّ ���رة و�لط���ااّ يو�س���ي: »...�لطبق���ة �لمفكاّ

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

لاإ�ضام،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض���ام و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ضامياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها با �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سف���ه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ لاأ�ضتاذ  ���ة �لإ�ضامياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س لاأفكار �لإ�ضامياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ضام  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� كام هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو كام  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

هذا البحث م�أخوذ من كت�ب لل�سهيد مرت�سى المطهري 

�لتاريخ«،  فل�ضفة  �ضوء  في  �لمهدياّ  »نه�ضة  عنوان  تحت 

ترجمة: محّمد علي اآذر�سب.
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اإنتظار المهدّي |

1 � كيف ينظر الإ�سالم اإلى م�ستقبل الب�سرّية؟

المذهب  م��خ��ت�����س���ت  م��ن  ال��ف��رج  ان��ت��ظ���ر  ه��ل   �  2

ال�سيعّي؟

3 � م� هي اأهّم خ�س�ئ�س نه�سة المهدّيّ |؟

4 � كيف ننتظر الفرج؟

5 � هل ن�سر الف�س�د من العوامل الم�س�ِهمة في تعجيل 

الفرج؟

اأف�سل  من  يكون  اأن  الفرج  لنتظ�ر  ُيمكن  كيف   �  6

العب�دات؟
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اإلسالم يبعث األمل في المستقبل

ُيجمع الم�سلمون، مع اختالف ب�سيط، على حتمّية انت�س�ر 

قوى الحّق في �سراعه� مع قوى الب�طل، كم� ويجمعون على 

اأّن ه���ذا النت�س����ر يتّم على ي���د �سخ�سّي���ة مقّد�سة اأطلقت 

.| » عليه� الرواي�ت ا�سم »�لمهدياّ

وتنطلق هذه الفكرة ب�لأ�س��س من مف�هيم القراآن الكريم 

، وعلى 
(1(

الت���ي توؤّك���د على حتمّي���ة انت�س����ر ر�س�لة ال�سم����ء

، وانهزام قوى الظلم 
(2(

حتمّية انت�س�ر المّتقين وال�س�لحين

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ   (1(

ڦ}   �سورة التوبة، الآية: 33 � �سورة ال�سّف، الآية: 9.
�سورة  ڎ}  ڎ  ڌ  ڌ      ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چ  {چ    (2(

الأنبي�ء، الآية: 105.
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.
(2(

، ثّم بزوغ فجٍر م�سرٍق  �سعيٍد على الب�سرّية
(1(

والطغي�ن

كم� يمكن ا�ستف�دة ذلك من مفهوم اآخر يطرحه القراآن 

.
(3(

وهو »حرمة �لياأ�س من َرْوح �هلل«

وهذا الأمل مذكوٌر اأي�سً� في الرواي�ت الإ�سالمّية بعب�رة 

.
(4(

»�نتظار �لفرج«، وقد ُعّد فيه� من اأف�سل العب�دات

وح�سيل���ة هذه الفكرة ه���ي نظرة تف�وؤلّي���ة تج�ه م�سيرة 

الت�ريخ، نظرٌة تبعث الأمل في الم�ستقبل، وموؤّداه� اأّنه مهم� 

ق�س���ت الظروف ف����إّن الموؤم���ن ل ي�ست�سلم للي�أ����س ول يفقد 

الأم���ل ب�لن�سر الإلهّي الموعود، اإذ ه���و على موعٍد مع فرٍج 

متوّقٍع في نه�ية المط�ف.

ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى      ى  ې  ې  ې  {ې   (1(

ڀ}�سورة  ڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
الق�س�س، الآيت�ن: 5 ـ 6.

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ   ہ  {ہ   (2(

ۆ ۆ}  �سورة الأعراف، الآية: 128.
)3) كم� في الآية ال�سريفة: {پ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ}  

�سورة يو�سف، الآية: 87.

)4) عن ر�سول اهلل P: »اأف�سل اأعم�ل اأّمتي انتظ�ر الفرج...« )كم�ل الدين، ال�سدوق، ج2).
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البشرى للعالم أجمع

يحمل مفهوم »�نتظ���ار �لفرج« الب�سرى للب�سرّية جمع�ء، 

فال يخت�ّس بفرد معّي���ن اأو جم�عة محّددة؛ اإذ تمّثل م�س�ألة 

نه�س���ة المه���دّي | ق�سّي���ة اجتم�عّية وفل�سفّي���ة كبرى له� 

خ�س�ئ�س وعن��سر ذات اأبع����د ع�لمّية، خ�س�ئ�س ثق�فّية 

تربوّية كم� هي �سي��سّية اقت�س�دّية واجتم�عّية...

ن�سير اإلى بع�س هذه الخ�س�ئ�س ب�خت�س�ر:

تّتج���ه الب�سرّية نحو م�ستقبل م�سرق ُتجتّث فيه جذور  اأ �  

الظل���م والف�س�د م���ن من�بته�. وهذا مم���� يبعث على 

التف����وؤل في م�ستقبل الب�سرّي���ة، ويقع ذلك في مق�بل 

نظرّيتين:

تعتقد �لأولى اأّن ال�سّر والف�س�د والتع��سة �سف�ت مالزمة 
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للحي����ة الإن�س�نّية، وعلي���ه ف�إّن اأف�سل م� يمك���ن اأن يقوم به 

الإن�س�ن هو و�سع حّد لهذه الحي�ة.

وتوؤمن �لثانية ب�أّن الب�سرّية، وبفعل تطّوره� وتقّدمه� في 

�سن���ع و�س�ئل الدم�ر والخراب، تحفر قبره� بيده�، وبذلك 

فهي ت�سير نحو النهي�ر وال�سقوط.

ب � �ستنت�س���ر ق���وى الح���ّق والتق���وى وال�س���الم والع���دل 

والحرّي���ة على قوى الظل���م وال�ستكب����ر وال�ستعب�د، 

و�سُتقتلع جذور الف�س�د.

ج � �ستق���وم حكوم���ٌة ع�لمّيٌة واحدة، تجم���ع تحت ردائه� 

جميع الفئ�ت والمجموع�ت الب�سرّية.

د � �ستعم���ر الأر�س وُت�ستغّل ثرواته����، وت�ستثمر ذخ�ئره� 

اإل���ى اأق�سى حّد ممكن. وب�لإ�س�ف���ة اإلى ذلك �ستحّل 

الم�س�واة بين الب�سر في مج�ل توزيع هذه الثروات.

ه� � �ستبلغ الب�سرّية حّد التك�مل والن�سج؛ حيث يّتخذ الإن�س�ن 

�سبي���ل العقل متحّررًا من اأغ���الل ال�سهوات والظروف 
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الطبيعّية والجتم�عّية، وتح�سل المواءمة بين الإن�س�ن 

والطبيعة، وتخلو النفو�س من الُعَقد والأحق�د.

وتحت�ج هذه النق�ط اإلى تحليل ودرا�سة اأكثر تف�سياًل ل 

يّت�سع له� بحثن� هذا.

كيفّية انتظار الفرج )االنتظار الكبير(:

هن�ك نوع�ن من انتظ�ر الفرج:

األّول: االنتظار الهّدام:

وهو النتظ�ر ال���ذي يبعث على الخم���ول والك�سل ويوؤّدي 

د ط�ق�ته. اإلى �سّل حركة الإن�س�ن ويقيِّ

يبني ه���ذا النتظ����ر ت�س���ّوره لنه�سة المه���دّي| على 

اأ�س��س اأنه� مجّرد انفج�ر ينجم عن انت�س�ر الظلم والف�س�د 

و�سيوعهم���� في الب���الد. فبح�سب ه���ذه النظ���رة اإّن م�سيرة 

الب�سرّية تحّث خط�ه� نحو انعدام العدل وا�ستفح�ل الب�طل، 

وهي متى ت�سل في انحداره� اإلى نقطة ال�سفر ف�ستمتّد يد 

الغيب لإنق�ذ الحّق ودح�س الب�طل.
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ولذلك ل ي���رى اأ�سح�ب هذه النظ���رة لأن�س�ر الحّق اأّي 

دور في عملّية نه�سة المهدّي |، بل على العك�س لكي يظهر 

المهدّي فال بّد من اأن يزول اأن�س�ر الحّق نه�ئّيً�.

م���ن هن� ُيدي���ن ه���وؤلء كّل اإ�س���الح في المجتم���ع، على 

اعتب����ر اأّنه يوؤّخر الإمداد الغيبّي الموعود، فيم� يعتبرون اأّن 

| م�س�ألَة  من الأمور التي ت�س�هم في ت�سريع ظهور المهدّيّ

اإ�س�عة الف�س�د، وعلى ه���ذا ف�إ�س�عة الف�س�د اأمر مطلوب بل 

ر  م���ن اأف�سل اأنواع انتظ����ر الفرج ولو من ب����ب »�لغاية تبراّ

�لو�ضيلة«.

لذلك ُيرى اأ�سح�ب هذا الت�سّور ينظرون اإلى الم�سلحين 

والمج�هدين بعين الحقد والعداء، ف�إّن هوؤلء المج�هدين � 

طبقً� لهذه النظرة � ع�مل �سلبّي ي�س�هم في ت�أخير الظهور.

والذين يتبّن���ون هكذا نوع من النتظ����ر، اإن لم ين�سّموا 

اإلى زم���رة الع��سي���ن عماًل ف�إّنه���م يتطّلعون اإل���ى اأ�سح�ب 

المع��سي بعي���ن الرتي�ح والر�س� ب�عتب����ر اأّنهم الممّهدون 

لظهور الق�ئم المنتظر|.
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:
)((

�م و�لتجاه �لديالكتيكياّ �لنتظار �لهداّ

والتج�ه  الن��ت��ظ���ر  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يتوافق  فقد  ول���ذا 

مع�ر�سة  في  ي�س�ركه  فهو  النت�ئج،  بع�س  في  الدي�لكتيكّي 

اإلى  الو�سول  عملّية  في  توؤّخر  اأّنه�  على  بن�ًء  الإ�سالح�ت؛ 

الفو�سى  ن�سر  الت�أكيد على �سرورة  الأ�سمى، وفي  المرحلة 

واإ�س�عة الف�س�د، فيرتئي � ك�لتج�ه الدي�لكتيكّي � زي�دة الظلم 

والف�س�د للو�سول اإلى النتيجة المطلوبة، وهي الو�سول اإلى 

اأ�س��س  الت�ريخ على  لتك�مل  تف�سيره  التج�ه في  ينطلق هذا  الآلّي:  اأو  الدي�لكتيكّي  التج�ه   (1(

وحركة  وثيق  ترابط  في  الطبيعة هي  اأجزاء  ب�أّن  الت�سليم  بعد  المتن�ق�س�ت،  بين  ال�سراع 

دائمة. ويتّم التك�مل في الطبيعة، وفق هذا التج�ه، على ال�سكل الت�لي:

اأ � تحمل كّل ظ�هرة في اأح�س�ئه� نقي�سه�.

ين�سب  الظ�هرة  مواجهة  على  ق�درًا  ي�سبح  وعندم�  ف�سيئً�  �سيئً�  النقي�س  ينمو   � ب 

�سراع بينهم� ينتهي بثورة يقلب النقي�س فيه� الأو�س�ع ل�س�لحه حيث يحّل محّل 

تلك الظ�هرة.

ج � ثم يقوم هذا النقي�س بطّي المراحل ذاته�، وهكذا...

بين  الحتمّي  ال�سراع  �سوى  تك�مله�  من�س�أ  لي�س  اإذ  ه�دفة،  لي�ست  ف�لطبيعة  عليه  بن�ًء 

المتن�ق�س�ت.

بت�سييد  يقوم  الذي  الرئي�س  الع�مل  اأّن  يعتبر  التج�ه  ف�إّن هذا  والمجتمع،  للت�ريخ  ب�لن�سبة  واأّم� 

المجتمع ويوؤثر في حركته وتك�مله، هو الع�مل القت�س�دّي الإنت�جّي.

ف�لع�مل الإنت�جّي يوِجد عالق�ت اقت�س�دّية بين اأفراد المجتمع، تنبثق عن هذه العالق�ت بقية 

العالق�ت الجتم�عّية الأخرى وهكذا يت�سّيد المجتمع.

اأّم� تك�مل المجتمع فهو يتّم وفق �سراع التن�ق�س�ت وتحت ت�أثير تطوير العوامل الإنت�جية والآلّية، 

ووفق مراحل الطبيعة نف�سه� � بم� اأّنه جزء من اأجزاء الطبيعة �.
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ر �لو�ضيلة«،  . وعلى ق�عدة »�لغاية تبراّ
(1(

النفج�ر المقّد�س

واإ�س�عة  الإ���س��الح،  مع�ر�سة   � ال��ح��رك���ت  ه��ذه  ت�ستحّق  

الف�س�د، وفق هذا الت�سّور، عنوان الن�س�ل المقّد�س.

نعم، هن�ك ف�رق بينهم�، ف�إّن هدف التج�ه الدي�لكتيكي 

م���ن تعمي���ق الفج���وات والتن�ق�س�ت ه���و ت�سعي���د الن�س�ل 

والجه����د، فيم���� يفتقد ه���ذا التفكي���ر المبتذل ف���ي م�س�ألة 

انتظ����ر المه���دّي لحركة الجه�د والعم���ل، وينتظر بعد ن�سر 

الف�س�د الو�سول اإلى النتيجة المطلوبة تلق�ئيً�، بال اأّي جهد 

.
(2(

ُيبذل

تقييم هذ� �لنتظار:

وعل���ى كّل ح�ل، وبغ����سّ النظر عن ع���دم �سوابّية هكذا 

نظرة اإل���ى تك�مل الت�ريخ، ف�إّن هذا النتظ����ر الهّدام وهذا 

الت�سّور يتخّطى مجموعة من الحدود والأحك�م والمف�هيم 

)1) وذلك عندم� تبّنى اأ�سح�ب هذا الت�سّور اأّن المهدّي، اإنم� يظهر عندم� ي�سل النحدار اإلى 

نقطة ال�سفر، فحينه� تنقلب ظ�هرة الف�س�د وبف�سل يد العون الإلهّية الغيبّية يحّل محّله� 

الحق والعدل وال�سالم...

)2) راجع اله�م�س ال�س�بق.
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، ف���ال يتالءم مع النظرة 
(1(

الإ�سالمّي���ة ويوؤّدي اإلى تعطيله�

القراآنّي���ة ول مع الموازين  الإ�سالمّية، ول���ذا ل يمكن تبّنيه 

ب����أّي �س���كل من الأ�س���ك�ل، بل هك���ذا انتظ�ر يمك���ن اعتب�ره 

انتظ�رًا محّرمً�.

الثاني: االنتظار المثمر البّناء:

ي�أخ���ذ هذا النتظ�ر منح���ًى مع�ك�سً� لالنتظ����ر الهّدام، 

فه���و يبّث في كي�ن المنتِظر قّوة تدفعه نحو التحّرك والعمل 

والجه����د، وهو يعتقد ب����أّن لإرادة المنتِظ���ر دورًا اأ�س��سً� في 

ح�سول الفرج. 

ويعتمد هذا التفكير في فهمه لزم�ن وحقيقة الظهور على:

���ل اآخ���ر حلق���ة م���ن حلق�ت  اأّن ظه���ور المه���دّيّ | يمثِّ

ال�س���راع الدائم بين اأه���ل الحّق واأهل الب�ط���ل، وعليه فال 

في  وتع�ليمه ج�رية حتى  ومك�ن،  زم�ن  لكّل  �س�لح  دين  هو  الذي  الإ�سالمّي،  الدين  ف�إّن   (1(

الحق  دين  ون�سر  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمر  وجوب  على  يوؤّكد  الظهور،  ع�سر 

يجوز  ل  التي  الإ�سالم  مف�هيم  اأهم  من  هي  المف�هيم  هذه  بل  اهلل،  �سبيل  في  والجه�د 

الته�ون فيه�، بل ُيخ�لف هذا التفكير الآي�ت ال�سريحة التي تدعو الإن�س�ن على الأقّل اإلى 

اأن يت�ألم قلبه عند روؤية المع��سي وتِعُد الذين يحّبون اأن ت�سيع الف�ح�سة ب�لعذاب الأليم، 

جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    {ۆئ  تع�لى:  اهلل  ق�ل 

حئ } �سورة النور، الآية: 19.
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ب���ّد من ا�ستمرار مق�رع���ة قوى العدل والخي���ر لقوى الظلم 

وال�سّر، ومن دوام ال�سراع بين الحق والب�طل.

ويلعب الن�س�ط الإن�س�ني دورًا اأ�س��سً� في تحّقق الظهور، 

حيث ي�س�ه���م اأهل الحّق ف���ي تحقيق النت�س����ر، ولهم دور 

اأ�س�����س في عملّية م� بع���د الظهور، فلي�س���ت م�س�ألة الظهور 

مج���ّرد امتداد لليد الغيبّية عند و�سول انحدار الب�سرّية اإلى 

نقطة ال�سفر، حّتى ينتفي اأّي دور لمثل هوؤلء ال�س�لحين.

وبن�ًء عليه ف�لفرد الذي يهّمه الم�س�ركة والتمهيد للظهور 

ف���ال بّد اأن يكون منتميً� اإلى اأهل الحّق الممّهدين الواقعيين 

للمهديب، ولي�س اأهل المع��سي والف�س�د!

�أدلاّة هذ� �لنوع من �لنتظار:

ي�ستن���د هذا الفهم لكيفّية النتظ����ر اإلى الآي�ت القراآنّية 

والرواي����ت التي ت�سير اإلى اأّن المهدّي | هو مظهٌر لحتمّية 

انت�س����ر قوى الحّق في �سراعه� مع الب�طل، وتج�سيٌد لآم�ل 

الموؤمني���ن الع�ملين، فت�سّكل هذه الآي�ت والرواي�ت منطلقً� 

لهذا التفكير، فكيف ذلك؟
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� اإّن الرواي����ت والآي����ت قد رّكزت على وج���ود فئة اأهل 

الحّق في ع�سر الظهور... بل اإّن الموعودين ب�ل�ستخالف 

|، هم  ف���ي الأر����س والمنت�سري���ن ف���ي حرك���ة المه���دّيّ

خ�سو����س الموؤمني���ن الع�ملي���ن ب�ل�س�لح����ت، كم���� ف���ي 

الآي���ة ال�سريف���ة:{ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ  چ 

.
(1(

ڌڎ ڎ  ڈ    ڈ ژ     ژ}

وه���ذا الوعد للع�ملين ال�س�لحي���ن ج�ٍر في جميع الكتب 

ال�سم�وّي���ة: {چ چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ     

.
(2(

ڌ ڎ ڎ}
فظه���ور المه���دّيّ | ل ي�سته���دف م���لء الأر����س اإيم�نً� 

وتوحي���دًا و�سالحً� فح�سب، بل ي�سته���دف ن�سرة اأهل الحّق 

والفئة المظلومة واإنق�ذهم.

)1) �سورة النور، الآية: 55.

)2) �سورة الأنبي�ء، الآية: 105.
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وعلي���ه فال ب���ّد اأن ي�ستم���ّر ال�س���راع فتكون هن����ك فئة 

ي�ست�سعفه���� اأهل الظل���م والتجّبر، فيم���ّن اهلل عليه� بظهور 

|:{ې ې ې ې ى ى    ائ ائ  المهـــدّيّ

.
(1(

ەئ ەئ وئ وئ }

� وتحّدث���ت الرواي�ت عن اأّن نخبة من الموؤمنين �ستلتحق 

ب�لمهدّي| فيكونون من اأن�س�ره.

واإذا ك�ن ل ب���ّد م���ن نخب���ة ف���ي ذلك الزم�ن ف���ال ن�سّك 

ب�س���رورة وجود اأر�سّي���ة �س�لح���ة ت�ستمّر على م���دى الأّي�م 

ف���ي ت�أمين هذه النخبة وترّبيه�، وه���ذا ل يتّم بن�سر الف�س�د 

والحقد على الم�سلحين والع�ملين!

� ب���ل ت�سير الرواي�ت اإلى �سل�سل���ة نه�س�ت ت�سبق ظهوره، 

كنه�سة اليم�نّي.

وه���ذه النه�س����ت ل يمك���ن اأن تنطلق من الع���دم، بل ل 

ب���ّد اأّنه� تن���درج في �سل�سلة ال�س���راع بين اأه���ل الحّق واأهل 

الب�طل.

)1) �سورة الق�س�س، الآية: 5.
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� واأكث���ر من ذلك، لي�ست نه�سة المهدّيّ | متوّقفة على 

وجود فئة ونخبة من اأهل الحّق ونه�س�تهم فح�سب، بل ل بّد 

من اأن ي�سّيدوا دولة لهم ت�سبق ظهوره.

فق���د اأ�س����رت بع�س رواي����ت ع�سر الظهور اإل���ى اأّنه في 

.
(1(

ذلك الع�سر تقوم دولة للحّق ت�ستمّر حّتى ظهوره

وه���ذا اأي�سً� من الدلئل عل���ى اأّن الظهور ل يقترن بفن�ء 

الجن����ح المن��س���ر للحّق، ب���ل ب�نت�س�ٍر اأّول���ّي لجن�ح العدل 

والتقوى على جن�ح الظلم والف�س�د.

كّل هذا يوؤّكد على �سرورة ا�ستمرار �سراع الحّق واأن�س�ره 

م���ع الب�طل واأهل���ه، لُيختتم ذلك بظه���ور المهدّي|منقذًا  

لأن�س����ر الحّق ون��س���رًا لهم، فيكون ه���ذا الظهوُر المب�رك 

الحلق���َة الأخيرَة م���ن حلق�ت ال�س���راع الطويل بي���ن الحّق 

وبي���ن الب�ط���ل، وب���ه يتحّق���ق ه���دف الأنبي����ء وال�س�لحين 

والمج�هدين.

)1) وهذا الأمر هو الذي جعل بع�س العلم�ء يح�سنون الظّن بدول بع�س ال�ساللت الح�كمة، حيث 

ظّنوه� ب�أّنه� هي الدولة التي �ستحكم حتى ظهور المهدّي |.



24

إنتظار املهدّيّ |

والنتظ����ر المثمر البّن����ء الذي يبني ت�س���ّوره على هذا 

الأ�س��س، والذي يدعو اإلى العمل والجه�د والدف�ع عن الحّق 

ه���و النتظ�ر الذي ي�ستحّق اأن يكون اأف�سل عب�دة اأّمة ر�سول 

.
(1(
P اهلل

إشكال بعض بالحديث المعروف عن االنتظار:

ي�ستب���ه بع�س في فهم حدي���ث ر�سول اهلل Pعن  ع�سر 

الظه���ور، حي���ث ُروي عنه P: »لو ل���م يبَق م���ن �لدنيا �إلاّ 

ل �هلل تلك �ل�ضاعة حتاّى يخرج رجٌل من  �ضاعة و�حدة لطواّ

ت���ي، ��ضمه ��ضم���ي، وكنيته كنيتي، يم���اأ �لأر�س ق�ضطاً  ذرياّ

.
(2(

وعدًل كما ملئت ظلماً وجور�ً«

فيفه���م منه ب�أْن ل وجود لأن�س�ر الحّق في زمن الظهور، 

بل ذلك الزم�ن هو زم�ن خلت فيه الأر�س من اأن�س�ر الحّق، 

.
(3(

وامتالأت ب�أن�س�ر الظلم والف�س�د

)1) وهو الحديث الذي اأ�سرن� اإليه �س�بقً�، عن ر�سول اهلل P: »اأف�سل اأعم�ل اأّمتي انتظ�ر الفرج...«.

)2) النكت العتق�دية، ال�سيخ المفيد، �س44 )دار المفيد، ط2).

)3) ولعّل من�س�أ الخط�أ في فهم هذا الحديث هو عدم اللتف�ت اإلى اأّن الحديث اإّنم� يقول: »ملئت 

ظلمً�« ول يقول »ملئت ظ�لمين«. وب�للتف�ت اإلى هذا الأمر مجد اأّنه ل يمكن ا�ستف�دة »عدم 

وجود اأن�س�ر الحّق« في زمن الظهور منه ب�أّي �سكل من الأ�سك�ل!
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ث���ّم يرّتب على ذلك اآث����ره، من �س���رورة اإ�س�عة الف�س�د 

والنظر بحق���ٍد اإل���ى الم�سلحين والمج�هدي���ن ب�عتب�رهم 

ع�م���اًل يوؤّخر عملّية الظهور وفقً� لهذا الحديث، كم� مّر في 

النتظ�ر الهّدام.

لك���ن وب�لت�أّم���ل في ه���ذا الحدي���ث، نجده يجع���ل محوَر 

ح�سول الظهور م�س�ألَة الظلم والجور. ووجود الظلم والجور 

ي�ستدع���ي وجود فئة مظلومة تن��س���ر الحّق، وبذلك ت�ستحّق 

.| الن�سرة الإلهّية بظهور المهدّيّ

نع���م، لو ل���م يرّك���ز ه���ذا الحديث عل���ى مفه���وم الظلم 

ب����أن اأ�س�ر اإلى مف�هيم م���ن قبيل الف�س����د والكفر وال�سرك 

| تقترن  ل���ك�ن من الممك���ن ا�ستف����دة اأن نه�سة المه���دّيّ

بفن����ء الجن����ح المن��س���ر للح���ّق والع���دل والإيم����ن... اأم� 

واأّن���ه ق���د اأ�س�ر اإل���ى م�س�ألة الظل���م والجور، فه���ذا يعني اأّن 

نه�س���ة المهدّي|الموع���ود ت�ستهدف اإنق����ذ اأن�س�ر الحّق  

المظلومين ولو ك�نوا قّلة، ل اإنق�ذ الحّق الم�سحوق فقط.

ولذلك نجد اأّن بع�س اأح�ديث الظهور يدور حول حقيقة 
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بل���وغ كّل �سق���ّي وكّل �سعيد م���داه في العم���ل، ول يدور حول 

بلوغ الأ�سقي����ء فقط منتهى درجتهم ف���ي ال�سق�وة، كم� في 

 :Q الحدي���ث الم���روّي في الك�في عن الإم����م ال�س�دق

»ي���ا من�ض���ور، �إناّ ه���ذ� �لأم���ر ل ياأتيك���م �إلاّ بع���د �إيا����س ول 

�ضو�، ول و�هلل حتاّى  و�هلل حتاّى ُتمياّزو�، ول و�هلل حتاّى ُتمحاّ

.
(1(

َي�ضقى من ي�ضقى وي�ضعد من ي�ضعد«

فهذا الحديث هو خير �س�هد على �سرورة وجود اأن�س�ر 

للح���ّق ب�س���كل دائم وب�لت�ل���ي على �سّح���ة الفه���م الإيج�بّي 

والبّن�ء لمفهوم النتظ�ر، ول ي�س�عد مّدَعى اأرب�ب النتظ�ر 

الهّدام، بل يكون دلياًل اإ�س�فّيً� على بطالن م� ذهبوا اإليه!

الخالصة

1 � ُيجم���ع الم�سلم���ون عل���ى اأّن م�ستقبل الت�ري���خ هو م�ستقبل 

« تحّقق  م�س���رق، حيث �ستظهر �سخ�سّية ب��سم »�لمه���دياّاّ

النت�س�ر لقوى الحّق على قوى الب�طل في الجولة الأخيرة 

من ال�سراع، وهذا هو الفرج الذي وعدت به جميع الكتب 

)1) اأ�سول الك�في، ج1، كت�ب الحّجة � ب�ب التمحي�س والإمتح�ن � ح3.



ال�سم�وّي���ة، وُجِع���ل انتظ�ره من اأف�سل العب����دات. وبذلك 

يبعث الإ�سالم الأمل في م�ستقبل الب�سرّية، فتكون نظرته 

تف�وؤلية بخالف بع�س الروؤى الت�س�وؤمّية لم�ستقبل الت�ريخ.

2 � اإّن الفرج الذي يب�ّسر به الإ�سالم هو ب�سرى لجميع الفئ�ت 

الإن�س�نّية في هذا الع�لم، فال يخت�ّس بفئة معّينة.

���ل م�س�ألة نه�سة المهدّيّ | ق�سّية تتمّتع بخ�س�ئ�س  3 � تمثِّ

فل�سفّي���ة واجتم�عّي���ة كب���رى، وله���� خ�س�ئ����س ثق�فّية 

وتربوّية ف�ساًل عن ال�سي��سّية والقت�س�دّية...

4 � هن�ك نوع�ن من النتظ�ر:

�م: ل: �لنتظار �لهداّ �لأواّ

وهو انتظ�ر يبعث على الخمول والك�سل ويدعو اإلى عدم 

العم���ل، حيث ل يرى لأن�س�ر الح���ّق والم�سلحين الع�ملين 

اأّي دوٍر ف���ي عملّي���ة الظه���ور، ب���ل بنظ���ره اإّن المج�هدي���ن 

والم�سلحي���ن ي�سكل���ون ع�م���اًل م�س�هم���ً� في ت�أخي���ره، لذا 

يدي���ن اأ�سح�ب هكذا ت�س���ّور الإ�سالح����ت، فيم� ينظرون 

اإل���ى انت�س����ر الف�س�د والظلم بعين الرتي����ح والر�س�؛ فهذه 
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الأمور بنظرهم ه���ي التي تعّجل في ح�سول الفرج. فهوؤلء 

ي���َرون اأّن عملّي���ة الظهور هي عملّية انق���الب الأو�س�ع التي 

و�سلت اإلى نه�ية النحدار والف�س�د فتحّل مك�نه� الحكومة 

المهدوّي���ة.

وه���و بذل���ك ي�ست���رك ف���ي نظرت���ه للت�ري���خ م���ع التج�ه 

الدي�لكتيك���ّي ف���ي عن�س���ره الأ�س�����س، وه���و قي����م تك�م���ل 

الت�ري���خ على �سراع التن�ق�س����ت، وفي مجموعة من نت�ئجه 

من �س���رورة ت�سديد الفو�س���ى واإ�س�عة الف�س����د، ومع�ر�سة 

الإ�سالح�ت.

وه���ذا الإنتظ�ر مخ�لف للتع�لي���م الإ�سالمّية والمف�هيم 

القراآنّية، ولذا ل يمكن اللتزام به.

�لثاني: �لنتظار �لبناّاء:

وه���ذا النتظ����ر يدع���و اإلى العم���ل والجه����د والإ�سالح 

ون�س���رة الحّق، واتب�ع اأحك�م مف�هيم الإ�سالم في كّل زم�ن 

ومك�ن، ويعطي دورًا اأ�س��سّيً� لإرادة الإن�س�ن في عملّية تك�مل 

الت�ريخ، وهو يقوم على اأ�س��س �سرورة ا�ستمرار �سراع الحّق 
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م���ع الب�طل، مع اإعط�ء دور اأ�س��س لأن�س�ر الحّق في م�س�ألة 

التمهيد للمهدّي |.

ويراعي  والرواي�ت،  الآي�ت  اإلى  النتظ�ر  هذا  وي�ستند 

مف�هيم وتع�ليم الإ�سالم ال�س�لحة لكّل زم�ن ومك�ن.
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