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غ�سان الأ�سعد 
مقّدمة:

�صهدت ال�صنوات االأخرية من القرن املا�صي - وحتى يومنا هذا - ن�صاأَة تياراٍت فل�صفيٍة 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  وم��وؤّي��دون  وجماهري  اأتباع  التيارات  لهذه  وك��ان  العامل،  يف  كربى 
ال�صوفياتي، وا�صتمّدت  تاأ�صي�س االحتاد  ال�صيوعية على �صبيل املثال بقوة بعد  انت�صرت  فقد 
االأحزاب ال�صيوعّية قّوتها على امل�صتوى املادّي واملعنوّي واالإعالمّي من هذه الدولة، كما تبّنت 
لهذا  الر�صمّي  املوؤ�ّص�س  باعتبارها  ال�صيوعيَة  تتنبَّ  واإن مل   ، اال�صرتاكيَّ النظاَم  الدول  بع�س 
االجتاه االقت�صادّي، كبع�س الدول العربّية. من ناحية اأخرى انت�صرت دول واأنظمة واأحزاب 
الراأ�صمايّل،  النظام  واإىل  الليربالّية  الدميقراطّية  اإىل  وتدعو  ال�صيوعّية،  تناه�س  خمتلفة 
اأن  يعني  اال�صرتاكّي، وهذا  الراأ�صمايّل واجلناح  اإىل جناحن اجلناح  العامل  وهكذا خ�صع 
اأنظمة كربى  النظريات  وراء هذه  بل كان  الفل�صفات مل تكن جمرد نظرّيات فكرّية،  هذه 
على  بل  والع�صكرّي،  واالقت�صادّي  ال�صيا�صّي  امل�صتوى  على  العامل  جمريات  على  �صيطرت 
امل�صتوى الثقايّف والفكرّي، وهذا ما اأّدى اإىل انق�صام العامل اإىل مع�صكرين، اأحدهما يدور يف 
فلك االحتاد ال�صوفياتي، واالآخر يدور يف فلك الراأ�صمالّية الليربالّية واأنظمتها، اإال اأّنه ويف 
�صياق اآخر وبعد انت�صار الثورة االإ�صالمية يف اإيران اأعلن االإمام اخلميني اأن هذه الثورة 

ال تنتمي الأيٍّ من هذين اجلناحن معلنًا اأنها ثورة »ل غربّية ول �سرقّية«.

ال�شيوعّية ونهاية التاريخ
بداأ احلديث ب�صكل �صريح عن نهاية التاريخ مع املفّكرين ال�صيوعّين الذين اعتربوا اأن 
هناك حتمّية تاريخّية ال بّد اأن ي�صل اإليها العامل، بفعل حركة التاريخ و�صريورته، ويرون اأن 
العامل �صي�صل اإىل املرحلة ال�صيوعّية النهائّية التي ي�صتغني فيها االإن�صان عن الدولة، حيث 

دولة املهدي نهاية التاريخ اأم بدايته

 طالب يف احلوزة العلمية - مرحلة اال�صطوح العليا.
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اإّنه لن يكون هناك ما ي�صمى بامللكّية، بل كل �صيء �صيكون م�صاعًا، وهكذا لن يح�صل �صراع 
مطلقًا؛ الأّن االإن�صان يف املرحلة ال�صيوعية لن ي�صعر بحاجته اإىل التمّلك، فكّل �صيء �صيكون 
بن يديه، وبالتايل لن تت�صّكل الطبقات التي لطاملا كانت من�صاأً لظهور ال�صراعات يف العامل، 

وعندها فقط ينتهي التاريخ.
هذا وقد بنت ال�صيوعّية نظرّيتها ب�صكل عام على ما اأ�ّص�صه الفيل�صوف االأملايّن »هيغل« 
الذي حتّدث ب�صكل تف�صيلّي عن نظرّية الديالكتيك اأو اجلدل، وتعترب هذه النظرية حمور 
تفكريه ومنهجه الفل�صفّي، وقد تبّنى كارل مارك�س نظرّية الديالكتيك، لكّنه نقلها من الفكر 
ة التاريخ - من خالل هذا املثلث  اإىل املادة، حماواًل اأن يفهم كل �صيء يف هذا الكون - وخا�صّ
الديالكتيكّي. وال بّد من �صرح النظرية الديالكتيكّية، كي نعرف كيف يف�ّصر هيغل ومن بعده 

كارل مارك�س م�صرية التاريخ ونهايته.

الديالكتيك:
اأن نعّرف الديالكتيك بب�صاطة باأنه عبارة عن �صراع بن املتناق�صات، وبعبارة  ميكننا 
وبن  ال�صيء  بن  ال�صراع  ين�صاأ  وهنا  نقي�صها،  لها  العامل  هذا  يف  ظاهرة  كل  فاإّن  اأو�صح 
نقي�صه، وينبثق عن هذا ال�صراع بن املتناق�صن تركيب جديد خمتلف متامًا عن طبيعة 
يكون  لكّنه  �صابقًا،  موجودًا  كان  ما  يلغي  الرتكيب اجلديد  وهذا  املت�صارعن،  املتناق�صن 
�صحّية ل�صراع جديد ومتجّدد مع نقي�س اآخر له، وهكذا ي�صّكل هذا الرتكيب اجلديد نقطة 
انطالق جديدة ل�صراع اآخر. وبهذه الطريقة يف�ّصر هيغل ومن بعده مارك�س حركة التاريخ 
�س يف الدرا�صات  ونهايته، ويف هذا املجال يقول الدكتور اإمام عبد الفتاح اإمام وهو متخ�صّ
الفل�صفّية املتعّلقة بهيغل: »نظام الأ�سياء عند هيغل يتطّور وفق الت�سّور الآتي: الق�سّية 
اجلدل  ال�سابقتن).....(  اللحظتن  حقيقة  وهييو  منهما  واملييرّكييب  الق�سّية،  ونقي�ص 
الهيغلّي قائم على اأ�سا�ص اأّن كّل متناٍه »وردت يف الن�ص متناهي، وهو خطاأ« يف هذا العامل 

هو متناق�ص يف ذاته، لذلك فاإّنه يتال�سى وينعدم كي يف�سح املجال ل�سيء اآخر«)1(.
وقد حاول مارك�س اأن يطّبق هذه النظرّية انطالقًا من نظرّيته يف كيفّية تكّون املجتمعات، 
اأن النظام الراأ�صمايل �صوف يتواجه مع نقي�صه اأي قوى الربوليتاريا التي  اإّنه اعترب  حيث 
الطبقة  بن  ال�صراع  ه��ذا  عن  �صينتج  ثم  النظم،  وعلى  احلكومات  على  ت�صيطر  �صوف 

1( اإمام عبد الفتاح، اإمام: املكتبة الهيغلية )الدرا�صات( تطور اجلدل بعد هيغل، ال طبعة، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1997م، �س 44 45.
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الراأ�صمالّية وطبقة الربوليتاريا نظام مرّكب جديد، وهكذا ت�صتمّر ال�صراعات حتى ننتهي 
اإىل الدولة ال�صيوعّية التي ت�صّكل براأيهم النظام االأكمل للب�صرّية. لكّن هذه النظرّية باءت 
بالف�صل، حيث اإّن توقعات مارك�س قد خابت يف هذا املجال، فقد كان يتوّقع اأن تبداأ الثورة 
يف بريطانيا، اإال اأّن هذا مل يح�صل، كما اأّن االحتاد ال�صوفياتي الذي قام على اأ�صا�س هذه 
النظرّية قد انهار بدوره، وانهارت معه اأحالم وتوّقعات اأتباع النظرّية ال�صيوعّية، وبداأ جنم 

ال�صيوعّية باالأفول تدريجّيًا.
الدميقراطّية الليربالّية ونهاية التاريخ

وبعد انهيار االحتاد ال�صوفياتي بداأت تتو�ّصع �صيطرة النظام الراأ�صمايّل على العامل، وقد 
ُعّد انهيار االحتاد ال�صوفياتي يف ذلك الوقت انت�صارًا للقوى الراأ�صمالّية وللفكر الليربايّل، 
ومل يكن هذا االنت�صار انت�صارًا ع�صكرّيًا اأو �صيا�صّيًا فقط، بل كان انت�صارًا فكرّيًا لليربالّية 
الليربالّية  اأ�صبحت  انهزامه  ومع  ل��دود،  عدوٍّ  من  تخّل�صت  اأنها  اعتربت  التي  واأنظمتها، 
هي الوريث الفكرّي الوحيد يف العامل، وبداأ بع�س املفكرين واملنّظرين يتحدثون عن نهاية 
التاريخ، معتربين اأّن الليربالّية هي النظام االأكمل لقيادة العامل، وقد و�صل التاريخ معها اإىل 
نهايته، فلن يكون هناك نظام اآخر يف التاريخ ي�صتطيع اأن يتفّوق على الدميقراطّية الليربالّية 
والراأ�صمالّية، وقد و�صلت الثقة واالعتداد بالنف�س لدى املفّكرين الليربالين اإىل حّد الغرور، 
الذي اأعمى عيونهم عن االعرتاف بامل�صائب والكوارث االقت�صادّية واالجتماعّية الناجمة 

عن النظام الراأ�صمايّل احلاكم يف العامل.
لقد عمل الليربالّيون واإىل يومنا هذا على ترويج الليربالّية والراأ�صمالّية على اأّنها الّنظام 
النهائّي للتاريخ، حيث اإّنه لي�س هناك بديل اأكمل منه ميكن اأن يحكم العامل، حتى اأّننا جند اأّن 
الفيل�صوف الفرن�صّي فرن�صوا ليوتار ي�صّمي هذا الع�صر بع�صر »اأفول ال�سردّيات الكربى«)2( 
االأيديولوجّيات،  الليربالّية من هذه  النظرّية  ي�صتثني  لكّنه  االأيديولوجّيات،  اأو ع�صر موت 
يقول الطّيب اأبو عّزة يف كتابه »نقد الليربالّية« »امللفت لالنتباه هو اأن بع�ص هوؤلء عندما 
الليربالّية  ي�ستثني  الكربى  ال�سيا�سّية  النظرّيات  وذبول  الأيديولوجيا  نهاية  يعلن عن 
وا�سفاً اإّياها بكونها الأفق النظرّي والفل�سفّي الذي كانت الب�سرّية تنزع نحوه)...( وهذا 
املوقف هو حماولة جلعل الليربالّية ميتا اأيديولوجيا »وردت يف الن�ص ميتاً اأيديولوجياً 
وهو خطاأ وا�سح«، اأي نظرّية جتاوز نطاق احلقل الأيديولوجّي، مبعنى اأنها ل تخ�سع ملا 

خ�سعت له الأيديولوجّيات من جتاوز واأفول«)3(.
2( اأبو عّزة، الطيب: نقد الليربالية، الطبعة االوىل، دار املعارف احلكمية، بريوت، 1428ه�/2007م، �س: 203

3( املرجع نف�صه، �س 203.
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ويف هذا ال�صياق يعترب املفّكر االأمريكي الياباين االأ�صل فران�صي�س فوكوياما اأّن الليربالية 
ت�صّكل النظام املتما�صك الذي و�صلت الب�صرية معه اإىل ذروة تاأّلقها، ولن جتد مثياًل لهذا 
نهاية  حتى  �سامداً  ا�ستمّر  الذي  للحكم  الوحيد  »ال�سكل  اإّن  امل�صتقبل، حيث  النظام يف 
القرن الع�سرين كان الدميقراطّية الليربالّية«)4(، وقد حاول فوكوياما يف كتابه املعروف 
»نهاية التاريخ والإن�سان الأخري« - الذي كتبه كتو�صعة ملقال كان قد ن�صره يف وقت �صابق 
ما  واإي�صاح  نظريّته،  على  االأدّل��ة  - ح�صد  العلمّية،  االأو�صاط  املقال �صّجة يف  واأحدث هذا 
كان غام�صًا اأو ملتب�صًا فيها كما اأو�صح يف مقّدمة كتابه، ومن اأهم املوؤّيدات التي يذكرها 
فوكوياما ف�صاًل عن التم�ّصك مبقوالت هيغل و�صروح بريجينيف الذي �صرح مقوالت هيغل 
اأّن الليربالّية ت�صّكل النظام املتما�صك الوحيد يف العامل »كّلما اقرتبت الإن�سانّية من  هي 
نهاية الألف الثاين، فاإّنه يالحظ اأّن الأزمتن الت�سّلطّية وال�سرتاكّية مل ترتكا يف �ساحة 
املعركة اإل اأيديولوجيا واحدة حمتملة ذات طابع �سمويّل هي الدميقراطّية الليربالّية 

عقيدة احلرّية الفردّية وال�سيادة ال�سعبّية«)5(.
كما اأّن فوكوياما يعترب اأن عملّية انتقال االأنظمة العاملّية من اأنظمة ديكتاتورّية اإىل اأخرى 
ة بعد انهيار االحتاد ال�صوفياتي -  دميقراطّية كما يح�صل يف كثري من دول العامل - خا�صّ
اإمنا يعود اإىل �صبب واحد براأيه، وهو اأن الدميقراطية هي امل�صدر الوحيد ال�صرعي لل�صلطة 

يف العامل احلديث)6(.
واالإ�صكال االأ�صا�س الذي ميكن اأن ي�صّجل على فوكوياما هو اأّنه يعتمد على جمموعة من 
املقّدمات اجلدلّية التي يعتربها مقدمات م�صّلمة ومنطقّية ال تقبل النقا�س، اإال اأّنها ال تعدو 
اأن تكون جمموعة من التحليالت اجلدلّية التي ال تخلو من نقا�س، وال ت�صلح اأن تكون اأ�صا�صًا 

لبناء نظرّية متكاملة.
نظامًا  االإ�صالم ميتلك  باأن  يعرتف  فوكوياما  اأّن  اإىل  االإ�صارة  بّد من  ال  اآخر  اإطار  ويف 
اأن االإ�صالم يفتقد اإىل ميزة  اأنه يعتقد  اإال  اأن ي�صّكل بدياًل عن الليربالّية،  متما�صكًا ميكن 
ي�سّكل  الإ�سالم  اأّن  »�سحيح  يقول  اجلاذبّية، حيث  وهي  اأال  الراأ�صمالّية،  اأ�صا�صّية بخالف 
الأخالقّي  نظامه  وله  وال�سيوعّية،  الليربالّية  �ساأن  متما�سكاً،  اآخر  اأيديولوجّياً  نظاماً 
ة يف العدالة ال�سيا�سّية والجتماعية، فدعوة الإ�سالم هي ذات  اخلا�ّص وعقيدته اخلا�سّ

4(فران�صي�س فوكوياما، �س: 71.
5(امل�صدر نف�صه �س: 51.
6( امل�صدر نف�صه �س: 69
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ة، والإ�سالم يف الواقع هزم الليربالّية  ، وغري مقّيدة باإثنّية وقومّية خا�سّ طابع �سمويلٍّ
يف اأجزاء متعّددة من العامل الإ�سالمي، وهو ي�سّكل تهديداً كبرياً للممار�سات الليربالّية، 
حتى يف البلدان التي مل ي�ستطع ا�ستالم ال�سلطة فيها مبا�سرة، بالرغم من القّوة التي 
اأبداها الإ�سالم يف جتّدده احلايل، اإل اأن هذا الدين ل يبدو اأنه ميار�ص اأّية جاذبّية خارج 
اإ�سالمّية منذ بداياتها، فقد وىّل زمن الغزو الثقايّف لالإ�سالم كما  الأ�سقاع التي كانت 

يبدو«)7(.
هناك  لكن  الليربالّية،  بها  تتمتع  التي  اجلاذبّية  تفوق  جاذبّية  لالإ�صالم  اأن  �صّك  ال 
اأ�صعفت عامل اجلذب يف الدعوة االإ�صالمية، حيث  جمموعة من االأ�صباب واملوؤّثرات التي 
اإن انت�صار بع�س املجموعات التي تن�صب نف�صها اإىل االإ�صالم مار�صت دورًا �صلبّيًا يف اإظهار 
ال�صورة احلقيقّية لالإ�صالم، حتى اأّن االإن�صان الغربّي عندما ي�صمع كلمة االإ�صالم يتبادر اإىل 
ذهنه اإ�صالم طالبان واإ�صالم بن الدن. هذا باالإ�صافة اإىل حملة الت�صويه التي يحمل الغرب 
لواءها وهو ما ي�صّمى باحلرب الناعمة، وهنا تكمن احلرب احلقيقّية. ون�صتطيع اأن نقول اإن 
االإ�صالم ميتلك من عوامل اجلذب ما ال متتلكه اأّية نظرّية يف العامل، اإال اأن هذا يحتاج اإىل 

تهيئة الظروف واالأدوات واملوارد االإعالمّية الالزمة لذلك.
وال�صيا�صّي  الع�صكرّي  امل�صتوى  على  ق��ّوة  من  به  يتمّتع  مبا  الغرب  ا�صتطاع  لقد  نعم، 
النا�س  من  الكثري  اأذه��ان  يف  عنه  بديل  ال  نظامًا  الليربايّل  النظام  يجعل  اأن  واالإعالمّي 
اأو معار�صتها،  نقدها  اأحد على  ثابتًا ال يجروؤ  اأمرًا  املقوالت  بع�س  واأ�صبحت  العامل،  حول 
اأ�صبح هذا امل�صطلح  فالدميقراطّية مثاًل واحدة من مقوالت هذا النظام الليربايّل، وقد 
النا�س  لعقول  جاذبية  واأ�صّدها  انت�صارًا،  واأو�صعها  تداواًل  ال�صيا�صّية  امل�صطلحات  اأكرث  من 
اإىل  توّجه  اأن  ميكن  التي  العلمّية  االإ�صكاالت  من  العديد  هناك  اأّن  رغ��م  وم�صاعرهم، 
الدميقراطّية، لكّننا جند اأّن االأقالم التي تنتقدها غالبًا ما تكون خجولة تلجاأ اإىل التلميح 

دون الت�صريح.
لقد ا�صتطاع الغرب باإمكاناته االإعالمّية ال�صخمة اأن يعومل اأفكاره وثقافته، واأن يحّول 
لتكري�س  حماولة  يف  الع�صر،  مو�صة  اإىل  املقوالت  من  وغريها  والدميقراطّية  الليربالّية 

الثقافة الغربية يف اأذهان النا�س مبختلف انتماءاتهم.
الراأ�صمالّية باتت  اإّن  ليقول  اأي زمن م�صى  اأكرث من  اليوم  لكن هناك من يرفع �صوته 
بداأت  كما  اأنف�صهم،  الليربالّين  الراأ�صمالّين  من  هم  ه��وؤالء  وبع�س  نف�صها،  على  تق�صي 

7( امل�صدر نف�صه، �س:71.
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كيف  اليوم  نرى  اأن  ن�صتطيع  اإّننا  حيث  العامل،  حول  للراأ�صمالّية  امل�صاّدة  الدعوات  تنت�صر 
ينهار االقت�صاد الراأ�صمايّل بدءًا من اأوروبا وانتهاًء بالواليات املتحدة االأمريكّية.

منها  يعاين  التي  االأ�صا�صّية  امل�صكلة  اأّن  وولت�صر  مايكل  االجتماعّي  الفيل�صوف  ويعتقد 
النظام الراأ�صمايّل هي اأّنه جمتمع بال قَيم، حيث يقول: »املفرو�ص اأن يكون وا�سحاً لهم اأّن 

املجتمع الذي يريدون جمتمع ل قَيم له«)8(.

نهاية التاريخ: الروؤية الت�شاوؤمّية
بال�صدامات  حافلة  �صتكون  التاريخ  نهاية  اأّن  هنتينغتون  �صموئيل  يرى  اآخر  �صياق  يف 
اأو  ب�صبع  احل�صارات  هذه  هنتينغتون  ويح�صر  املختلفة،  احل�صارات  بن  تن�صاأ  �صوف  التي 
االإ�صالمّية،  اليابانّية،  الكونفو�صيو�صّية،  الغربّية،  احل�صارة  وهي:  فقط،  ح�صارات  ثماين 
احل�صارة  اإليها  تن�صمُّ  وقد  الالتينّية،  واالأمريكّية  ال�صالفّية،  االأرثوذك�صّية،  الهندو�صّية، 

االأفريقّية.
الغربّية بعد  االأ�صا�س على احل�صارة  ي�صّكل اخلطر  االإ�صالم  باأّن  وقد �صّرح هنتينغتون 
انهيار االحتاد ال�صوفياتّي، حيث يقول: »اإّن الغرب يف ذروة قّوته يواجه غري الغرب الذي بات 

ب�سكل متزايد ميلك الرغبة والإرادة واملوارد لت�سكيل العامل باأ�ساليب غري غربّية«)9(.
ومن يقراأ كتاب هنتينغتون الذي و�صع فيه ت�صّوره عن خريطة ال�صدامات وال�صراعات 
�صبح  عليها  يخّيم  بامتياز،  ت�صاوؤمّية  نظرة  هي  امل�صتقبل  اإىل  نظرته  اأن  يجد  احل�صارّية 
احلروب املهولة وال�صاملة، وقد قّدم هنتينغتون ت�صوره املفرت�س ل�صيناريو احلرب التي من 
اأن تقع بن احل�صارات، وبعد ا�صتعرا�صه لهذا ال�صيناريو املرعب واملدّمر يقول:  املفرت�س 
من  يتطّلب  كييربى  متداخلة  ح�ساراتّية  حييروب  جتّنب  القادمة،  املرحلة  يف  »باخت�سار 
اأخرى، والذي �ستجد بع�ص الدول -  الدول الأ�سا�سّية كبح التدّخل يف �سراع ح�سارات 
اأّن  تعني  هذه  الغياب  قاعدة  قبوله.  �سعوبًة يف   - الأمريكّية  املتحدة  الوليات  ة  وخا�سّ
ال�سرط  وهييو  اأخيييرى،  ح�سارات  يف  ال�سراعات  يف  التدّخل  عن  تغيب  الأ�سا�سّية  الييدول 
الأول لل�سالم يف عامل متعّدد احل�سارات ومتعّدد الأقطاب، وال�سرط الثاين هو التو�ّسط 

..www.midadulqalam.com:8( اأويف، جان هوبزر، نهاية الراأ�صمالية، مقال على االإنرتنت، العنوان
اآفاق ال�صدام، ترجمة جمدي �صر�صر، الطبعة االأوىل، مطبعة مدبويل، القاهرة، 1415ه�/ 1995م،  9(هنتينغتون، �صموئيل: االإ�صالم والغرب 

�س:
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اإيقاف حروب  اأو  الأ�سا�سّية تفاو�ص مع كل واحد مع الآخر لالحتواء  الدول  امل�سرتك، 
دع بن الدول اأو جماعات من ح�سارتها«)10(. خّط ال�سّ

اأّن �صدام احل�صارات ي�صّكل التهديد اجِلّدي لل�صالم يف العامل، لذا  ويعترب هنتينغتون 
ال بّد يف راأيه من ابتكار وتاأ�صي�س جمتمٍع دويٍل موؤ�ّص�ٍس على احل�صارات، وهذا هو ال�صمان 

الوحيد الذي مينع وقوع احلرب العاملّية بن احل�صارات)11(.
نظر  يف  احل�صارات  بن  ال�صدام  ه��ذا  وق��وع  لعدم  الوحيد  ال�صمان  اأّن  ن��رى  وهكذا 
هنتينغتون هو حماولة التعاي�س ب�صالم مع احل�صارات االأخرى، حيث يقول يف مقاله »الإ�سالم 
والغرب اآفاق ال�سدام«: »ويف امل�ستقبل لن تكون هناك ح�سارة عاملّية، بل عامل ذو ح�سارات 

خمتلفة �سيتعّن على كٍل منها اأن تتعّلم كيف تتعاي�ص مع احل�سارات الأخرى«)12(.
لكن ميكن اأن نقول يف هذا املقام اإّن هذا احلل الذي يقّدمه هنتينغتون هو اأقرب اإىل 
االأماين واالأحالم منه اإىل الواقع، وال ميكن اعتباره حاًل واقعّيًا بحاٍل من االأحوال، فالتاريخ 
يقودها  �صوف  اإلهّي  قيميٍّ  نظام  يحكمها  ال  خمتلفة  ح�صارات  اأو  اأقطاب  وجود  اأّن  يوؤّكد 

تقديرها مل�صاحلها اإىل �صّن احلروب على الدول واحل�صارات االأخرى.

املهدوّية نهاية التاريخ وبدايته
ا�صتعر�صنا فيما �صبق نظرة بع�س املفكرين الغربين وت�صّورهم لنهاية التاريخ، و�صرحنا 
باخت�صار امل�صار والت�صّور العام الذي يتبنونه يف النظرة اإىل نهاية التاريخ وتطّوره، وهنا ال 

بّد اأن نعر�س الت�صّور االإ�صالمّي والتخطيط االإلهّي مل�صري هذا العامل وتطّوره.
االأ�ص�س  من  ينطلق من جمموعة  الت�صّور  هذا  اأّن  اإىل  املقام  هذا  ن�صري يف  اأن  وينبغي 

الفكرّية التي ال ميكن اأن نفهم الروؤية االإ�صالمّية لنهاية التاريخ اإال من خاللها:
الأر�يييص  يف  جيياعييل  اإين  1 -} ت��ع��اىل:  يقول  حيث  االأر����س،  على  االإن�����ص��ان  خالفة  م�صاألة 

خليفة})13(.
م�صاألة الت�صخري، فكّل هذا الكون م�صّخر وخملوق خلدمة االإن�صان يف الو�صول اإىل كماله  2 -

اأبو �صهيوة وحممود خلف، الطبعة االوىل، الدار  10( هنتينغتون، �صموئيل: �صدام احل�صارات واإعادة بناء النظام العاملي، ترجمة مالك عبيد 
اجلماهريية، ليبيا، 1429ه�/ 1999م، �س: 526.

11( راجع، امل�صدر نف�صه، �س: 533.
12( االإ�صالم والغرب، م�صدر �صابق، �س: 63.

13( �صورة البقرة: 30
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َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِص َواأَ�ْسَبَغ َعلَْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة  ا يِف ال�سَّ َر َلُكم مَّ َ �َسخَّ {اأَمَلْ َتَرْوا اأَنَّ اللَّ
َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِص َجِميًعا})15(. ا يِف ال�سَّ َر َلُكم مَّ َوَباِطَنًة})14( {َو�َسخَّ

جتاوز البعد املادّي لالإن�صان و�صرورة النظر اإىل البعدين املادّي والروحّي معًا. 3 -
الهدف االأ�صا�س من خلق االإن�صان هو معرفة اهلل. 4 -

هداية اهلل للب�صر. 5 -
اإن هذه االأ�ص�س تبّن بو�صوح حجم العناية التي يوليها اهلل �صبحانه وتعاىل لالإن�صان، ومع 
قليل من التاأّمل ن�صتطيع اأن ندرك اأن اهلل �صبحانه مل يخلق االإن�صان لياأكل وي�صرب فقط، بل 
هناك هدف �صاٍم وغاية حمّددة من خلقه، اأال وهي وراثته لالأر�س وا�صتخالفه فيها، وقد 
بعث اهلل �صبحانه عددًا كبريًا من االأنبياء والر�صل لهذه الغاية ولهذا الغر�س، واأنزل الكتب 
واالآخرة  الدنيا  يف  �صالحه  فيه  ما  اإىل  وتوجيهه  االإن�صان  هداية  تتكّفل  التي  ال�صماوية 
اأهل  مع  االإلهية  العناية  وا�صتمّرت   ، حممد االأنبياء  بخامت  وانتهاًء   ، اآدم من  بدءًا 

، الذين ا�صتكملوا هذا امل�صار االإلهي. البيت
لكن ولالأ�صف، فاإّنه ومع كل هذا التخطيط والعناية االإلهّية واالإحاطة الرحمانّية التي 
وّفرها �صبحانه لهذا التخطيط ولتوجيه االإن�صان اإىل كماله و�صعادته، فاإّننا جند اأّن الب�صرّية 
ف�صلت يف حتقيق هذا الهدف املن�صود، ومل تفلح يف الو�صول اإىل �صاطئ االأمان واالطمئنان، 
واأَبت اإال اأن تخرج عن امل�صار االإلهّي الذي يفرت�س اأن ت�صري بهديه. وهذا اخلذالن ح�صل 
، حيث اإّن االأمة مل ت�صّلم يدها الأهل بيت  عندما تقاع�صت االأّمة عن ن�صرة اأهل البيت
العرتة والطهارة كي ياأخذوا باأيدينا اإىل ما فيه �صعادة الب�صر و�صالحهم، فكان ما كان من 
الوحيد  االأمل  وهو   ، املهدي االإم��ام  اإىل  االأمر  و�صل  البيت حتى  الأهل  وت�صريد  قتل 
للب�صرّية يف اأن ت�صل اإىل كمالها ولتحّقق االأمانة االإلهّية التي خلقنا الأجلها، وملّا مل تكن االأّمة 
اأن  مهّياأة الأن يقودها االإمام، كانت الغيبة ال�صغرى ومن بعدها الغيبة الكربى التي تعني 
االإمام ينتظر االأّمة كي ت�صتعّد لظهوره، وهنا ن�صاأت جدلّية االنتظار، فاالأّمة تنتظر ظهوره 
املبارك، واالإمام روحي فداه ينتظر االأّمة كي تكون مهّياأة لظهوره ال�صريف. ومن هنا كانت 

مهّمة االإمام »مهّمة ربانّية �سخمة متعّددة اجلوانب جلّية الأهداف...«)16(.
14( �صورة لقمان: 20.

15( �صورة اجلاثية: 13.
16( كوراين، علي)�صيخ(: ع�صر الظهور، الطبعة االأوىل، مركز الن�صر مكتب االإعالم االإ�صالمي، قم، 1408ه�، �س: 315.
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انطالقًا من هذا الت�صّور العام ن�صتطيع اأن نقول اإّن التاريخ مل يبداأ حتى ينتهي، فبداية 
�صوف  املباركة  دولته  انت�صار  ومع   ، املهدّي ظهور  مع  تنطلق  �صوف  احلقيقّي  التاريخ 
ظّل  يف  ومريرة  قا�صية  جتارب  الب�صرّية  خا�صت  لقد  التكامل،  م�صرية  يف  االإن�صان  ينطلق 
غياب املع�صوم، واإذا نظرنا يف �صفحات التاريخ جندها مليئة باحلروب والقتل والفو�صى 
والف�صاد والظلم، وعلى الرغم من التطّور العلمّي واحل�صارّي الكبري الذي و�صل اإليه عقل 
االإن�صان، فاإّن الب�صرّية ال زالت قابعة يف غياهب اجلهل والتخّلف على م�صتوى القَيم االإن�صانّية 
واالإلهّية، فنحن نعي�س اليوم مفارقة كربى، ففي ظّل التطّور العلمّي والتكنولوجّي الهائل، اإال 
اأّننا ال زلنا نعي�س حالة من ال�صياع واجلهل والفراغ على امل�صتوى القيمّي والعقدّي، ولذلك 
فاإّن االإمام عند ظهوره �صوف ياأخذ بيد الب�صرّية جمعاء اإىل مراتب عالية جدًا من الرقّي 

القيمّي والعلمّي على حّد �صواء.
نهاية  الذين حتّدثوا عن  املفّكرين  اأن  وهي  مهّمة،  م�صاألة  اإىل  هنا  االإ�صارة  بّد من  وال 
التاريخ،  فل�صفة  انطالقًا من  الب�صرية وم�صريها  االإن�صان وحياة  تطّور  اإىل  التاريخ نظروا 
وهذا العلم يقوم على حتليل االأحداث التاريخّية حماواًل ا�صتك�صاف العلل الكامنة فيها، يف 
حماولة ال�صت�صراف م�صتقبل االإن�صان نف�صه، ويف هذا ال�صياق يقول الدكتور علي اأكرب ر�صاد 
اإّنه ينبغي اأن ال ننطلق يف احلديث عن نهاية التاريخ مع االإمام املهدي من وجهة نظر 
فل�صفة التاريخ، بل ال بّد من االنطالق مما اأ�صماه فل�صفة الفرج، حيث اإن فل�صفة الفرج ال 
حت�صر اهتمامها باالإن�صان نف�صه، بل يتعدى ذلك اإىل كل الوجود، حيث يقول: »يف فل�سفة 
فيها  مبا  ونهايتها،  الأر�سية  الكائنات  جميع  م�سري  حتليل  على  البحث  يرتّكز  الفرج 
اآنييذاك مظاهر اجلمال  تو�سف  الفرج،  اآخيير يف ع�سر  م�سري  اأي�ساً  وللطبيعة  الإن�سان، 
اأطراف  بكل  الب�سر  عالقة  بكيفية  يتعّلق  احلديث  الفرج  فل�سفة  يف  حتييّقييقييه)....(  بعد 
الوجود: عالقة الإن�سان بالل، عالقة الإن�سان بالآخرين، تعامله مع الطبيعة وعالقته 
بها، اإذ حتى البيئة �ستعي�ص باأمان«)17(. وقد اأ�صار ال�صهيد مطهري اإىل نوع من املالءمة بن 

، وذلك يف كتابه »نه�سة املهدي«)18(. االإن�صان والطبيعة يف دولة االإمام املهدي
وبن  التاريخ  نهاية  اإىل  االإ���ص��الم  نظرة  بن  االأ�صا�س  الفارق  اإن  نقول  اأن  ميكن  كما 
نظرة التيارات الفكرية والفل�صفية االأخرى هي اأن هذه التيارات تعتمد يف ت�صورها لنهاية 

17( ر�صاد،علي اأكرب)�صيخ(: فل�صفة الدين، ترجمة: مو�صى ظاهر، الطبعة االأوىل، اإ�صدار املجمع العلمي العاملي للثقافة والفكر االإ�صالمي، دار 
الغدير، بريوت، 1429ه�/2011م. �س: 223.

18( مطهري، مرت�صى)�صيخ(: نه�صة املهدي يف �صوء فل�صفة التاريخ، ال طبعة، دار التيار اجلديد، ال تاريخ، �س:42.



املهدي مدر�صة وخال�ص

17

التاريخ على نوع من التحليل اأو النظريات التي ال تعدو اأن تكون ب�صعة مقوالت قابلة للجدل 
االإلهي،  الوعد  وهو  اأال  را�صخ  اأ�صا�س  على  نعتمد  فاإّننا  الفرج،  فل�صفة  يف  بينما  والنقا�س، 
ْكِر اأَنَّ  اْلأَْر�َص َيِرُثَها  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ حيث يقول اهلل �صبحانه وتعاىل: {َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الزَّ
ًة  َعلَُهْم اأَِئمَّ ِعُفوا يِف اْلأَْر�ِص َوَنْ نَّ َعلَى الَِّذيَن ا�ْسُت�سْ ُ وَن})19( {َوُنِريُد اأَن نَّ احِلُ ِعَباِدَي ال�سَّ
َعلَُهُم اْلَواِرِثَن})20(، كما ت�صتند اإىل جمموعة من الروايات التي تتحدث عن الوقائع  َوَنْ
التي �صوف حت�صل يف اآخر الزمان، و�صوف اأ�صتعن يف هذا البحث املتوا�صع ببع�س الروايات 
التي حتّدثت عن دور االإمام دون الدخول يف التفا�صيل، حيث اإن هذا يحتاج اإىل بحث 

اأعمق ولي�س هنا حمّل النقا�س فيه.
وانطالقًا من هذا االأ�صا�س اأي فل�صفة الفرج، ال بّد اأن نعر�س خل�صائ�س دولة االإمام 
قرونًا  دام  انحراف  بعد  امل�صتقيم  ال�صراط  اإىل  وتعيده  التاريخ  م�صار  �صوف ت�صّحح  التي 
اقرتاب  االنحراف مع  نهاية هذا  اإىل  و�صلنا  قد  الع�صر  نكون يف هذا  اأن  متمادية، ع�صى 

الفرج اإن �صاء اهلل تعاىل.

خ�شائ�س دولة املهدي املنتظر
الق�صاء على االأنظمة الطاغوتّية الظاملة الفا�صدة، حيث اإّن الروايات الواردة عن اأهل  1 -
البيت توؤّكد على اأن االإمام عند خروجه �صوف يق�صي على كّل االأعداء الذين يقفون 
يف وجه احلكومة االإلهّية العادلة، ال تاأخذه يف ذلك لومُة الئم، وت�صري بع�س الروايات 
مع  االإم��ام  يخو�صها  وقا�صية  �صارية  ح��روب  مع  ترتافق  �صوف  الظهور  عملّية  اأن  اإىل 
اإّن  طواغيت العامل، وهي خطوة �صرورّية ال بّد منها الإقامة دولة العدل االإلهية، حيث 
، لذلك �صيكون التعامل حازمًا وقا�صيًا مع كل  هوؤالء �صيعملون على الق�صاء على دولته
من يحاول الوقوف يف وجه امل�صروع االإلهي لتكامل الب�صرية، فعن اأبي جعفر اأنه قال: 

»القائم من�سور بالّرعب موؤّيد بالن�سر«)21(.
انت�صار دولة االإ�صالم يف املعمورة حتى ال يبقى يف االأر�س مكان ال ُي�صمع فيه كلمة ال اإله  2 -
اإال اهلل، وقد وردت الكثري من االأخبار والروايات التي توؤكد هذا املعنى، فعن احل�صن 
الزمان وكلَب من الدهر وجهل من  اآخيير  اأنه قال: »يبعث الل رجيياًل يف  بن علي 

19( �صورة االأنبياء، 105.
20( �صورة الق�ص�س: 5.

21( املرجع نف�صه، ج52، �س: 191
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باآياته، ويظهره على الأر�ص  اأن�ساره وين�سره  النا�ص يوؤيده الل مبالئكته، ويع�سم 
حتى يدينوا طوعاً اأو كرهاً، ميالأ الأر�ص ق�سطاً وعدًل ونوراً وبرهاناً، يدين له عر�ص 

البالد وطولها، ل يبقى كافر اإل اآمن ول طالح اإل �سلح«)22(.
وقد ي�صاأل بع�صهم �صوؤااًل يف هذا املقام، وهو اأن ل�صان الروايات يوؤّكد على عدم وجود 
؟ هل يحكم  غري االإ�صالم يف نهاية الزمان، فما هو م�صري غري امل�صلمن يف دولة املهدي
عليهم بالقتل؟!! اأم اأنهم ي�صتطيعون العي�س يف ظل واليته املباركة؟ وبعبارة اأخرى هل ميكن 
لالإن�صان اأن يتم�ّصك بحريته يف اعتناق اأي دين ي�صاء، اأم اأّن االإمام يرف�س بقاء اأفراد غري 

م�صلمن يف دولته املباركة، وبالتايل ي�صعهم بن خيارين اإّما االإ�صالم اأو القتل؟
وهنا نقول اإّن الروايات التي تعر�صت اإىل هذه امل�صاألة لي�صت على حّد �صواء، من ناحية 
الداللة والو�صوح، فهناك روايات توؤّكد اأن االإمام اإذا خرج، خرج من�صورًا بالرعب، ُيعمل 
�صيفه يف اأعداء اهلل، بحيث ال يبقى اإال االإ�صالم على وجه االأر�س، وهناك روايات توؤكد اأنه 
، بل  ال يعمل ب�صّنة ر�صول اهلل يف هذه احلالة، فال يقبل اجلزية كما قبلها ر�صول اهلل
يحكم على امل�صركن بالقتل، ففي تف�صري العيا�صي عن ابن بكري قال: �صاألت اأبا احل�صن عليه 
: »اأنزلت  ال�صالم عن قوله: {وله اأ�سلم من يف ال�سماوات والأر�ص طوعاً وكرهاً} قال
يف القائم عليه ال�سالم اإذا خرج باليهود، والن�سارى، وال�سابئن، والزنادقة، واأهل الرّدة 
والكّفار يف �سرق الأر�ص وغربها، فعر�ص عليهم الإ�سالم، فمن اأ�سلم طوعاً اأمره بال�سالة 
والزكاة وما ُيوؤمر به امل�سلم ويجب لل عليه، ومن مل ي�سلم �سرب عنقه حتى ل يبقى يف 

امل�سارق واملغارب اأحد اإل وّحد الل«)23(.
، فعن  ويف املقابل هناك روايات تقول اإّن االإمام يقبل اجلزية، كما قبلها ر�صول اهلل
حممد بن يحي، عن اأحمد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن االأحول، عن �صالم بن امل�صتنري 
فاإن  نا�سب،  كل  الإميييان على  القائم عر�ص  قام  »اإذا  يحدث:  اأبا جعفر  �صمعت  قال: 
دخل فيه بحقيقته، واإّل �سرب عنقه، اأو يوؤدي اجلزية كما يوؤّديها اأهل الذّمة«، وعن اأبي 
�ُسوَن َعلَى اْلأَْر�ييِص َهْوًنا})24( اإىل قوله تعاىل: {َح�ُسَنْت  عبد اهلل يف قوله تعاىل: {مَيْ
اآيات، قال: »هم الأو�سياء مي�سون على الأر�ص هوناً،  َوُمَقاًما})25( ثالث ع�صر  ا  ُم�ْسَتَقرًّ
فاإذا قام القائم عر�سوا كل نا�سب عليه، فاإن اأقّر بالإ�سالم وهي الولية، واإل �سرب عنقه، 

22( بحار االنوار، ج52، �س: 280.
23( املرجع نف�صه، ج52، �س: 340

24( الفرقان: 63.

25( الفرقان: 76.
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االإمام املهدي  اأن  توؤّكد  الروايات  الذمة«)26(، فهذه  اأهل  يوؤدّيها  يوؤّدي اجلزية كما  اأو 
يقبل وجود غري امل�صلمن يف دولته املباركة �صرط اأن يدفعوا اجلزية، كما اأننا ال ن�صتطيع اأن 
نقول اإن االإمام يقتل كل �صخ�س يخالفه الراأي، وهذا ما يريده اأعداوؤنا، حيث اإن بع�س 
اأنه قا�ٍس، قاتل، و�صفاك دماء، ويحاولون ر�صم  الغربين ي�صّورون االإمام املهدي على 
�صورة قامتة ومظلمة لظهوره املبارك، وهذا ما نرف�صه نحن ال�صيعة جملة وتف�صياًل، وعلى 

كل حال فاإنه ميكننا اأن نذكر يف املقام عدة نقاط ال بّد من االإ�صارة اإليها.
أ- قد يكون املراد من الروايات التي تتحدث عن قتل االإمام لكل من يوؤمن بغري االإ�صالم 
اأنه ال يبقى يف دولة االإمام كيانات وت�صكيالت دينّية و�صيا�صّية وفكرّية م�صتقّلة ميكن 
اأّن االإمام يقتل كّل فرٍد  ، فال يكون املراد  اأن تقف يف وجه امل�صروع االإلهّي بقيادته
يخالفه الراأي اأو الدين، بل املق�صود هو اأّن راية االإ�صالم هي التي �صوف تنت�صر يف اأرجاء 

املعمورة دون غريها.
ب- اإّن قتل االأفراد ملجّرد خمالفتهم لديننا يخالف وينايف عقيدتنا وتعاليمنا االإ�صالمية، 

ويخالف �صرية ر�صول اهلل واالأئمة من بعده.
ج- ميكن اأن نقول اإنه ميكن - على امل�صتوى الثبوتي- اأن يقبل االإمام وجود غري امل�صلمن يف 
دولته، اإال اأن هذا ال ينايف عدم وجود غري امل�صلمن اإثباتًا، ف�صحيح اأنه ميكن اأن يعي�س 
غري امل�صلمن يف دولة اآخر الزمان، اإال اأن هذا غري مت�صّور اإثباتًا، حيث اإّن احلّجة يف 
االإمام  خلف  و�صالته  امل�صيح  فظهور  عليها،  غبار  ال  دامغة  تكون  الوقت  ذلك 
اأن انت�صاراته  اأم م�صيحين، كما  اأكانوا م�صلمن  اإليه �صواء  �صوف جتذب قلوب النا�س 
اأن عدم  اإىل  باالإ�صافة  اإليه، هذا  تهوي  القلوب  �صوف جتعل  اأ�صحابه  و�صريته بن 
وجود كيانات دينّية م�صتقّلة ذات �صاأن �صوف يجعل االإميان واالقتناع بغري االإ�صالم اأمرًا 

بعيد الت�صّور.
د- اإّن التاأثري االإعالمّي الذي �صوف ميار�صه امل�صلمون يف دولته املباركة �صوف يكون له اأبلغ 
االأثر يف اإقناع النا�س باالإ�صالم، فنحن نعلم اأن االإعالم اليوم هو بيد الغرب، وميكننا 
اأن نلم�س حجم التاأثري الذي �صيمار�صه هذا االإعالم على اأّمتنا، فاإذا كان هذا االإعالم 
بن اأيدينا وبتوجيه من االإمام وتعاليمه واأوامره، فكم �صيكون حجم التاأثري الذي ميكننا 
اأن منار�صه يف ذلك الوقت، وهكذا ميكننا اأن نقول اإنه لن يكون هناك كيانات واأديان 
خمتلفة يف دولة االإمام، كما اأنه لن يكون هناك اأفراد غري م�صلمن، ال الأن االإمام 

26( املرجع نف�صه، ج52، �س: 273.
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اأف�صلية االإ�صالم على كّل االأديان، مبا ال يقبل  يقتلهم، بل الأنههم �صوف يرون بو�صوح 
الرتديد وال�صك.

اأنه  الروايات  بع�س  يف  ورد  حيث   ، دولتهه-  يف  والعمرايّن  وال�صناعّي  العلمّي  التطّور 
قال:  اأنه  اأبي جعفر  فعن  ال�صريف  معمورة يف ظل حكمه  بقعة خربة غري  يبقى  ال 
»تطوى له الأر�ص وتظهر له الكنوز، ويبلغ �سلطانه امل�سرق واملغرب، ويظهر الل عز 
اإل عمر«)27(، وميكن  الأر�ييص خييراب  يبقي يف  امل�سركون، فال  ولو كره  دينه  به  وجل 
العمران  تطور  �صببًا يف  �صيكون  العاملي  ال�صالم  وانت�صار  الظلم  الق�صاء على  اإن  القول 

ومنو ال�صناعة واالإنتاج العلمّي.
ال  الرجل  اأن  الروايات  من  كثري  يف  ورد  فقد  الفقر،  على  والق�صاء  االقت�صادّي  و- النمّو 
يجد فقريًا يعطيه �صدقته. هذا باالإ�صافة اإىل ما ورد عن ر�صول اهلل »يكون يف اآخر 
الزمان خليفة يق�سم املال ل يعده«)28(، وورد عن اأحمد بن هوذه، عن النهاوندي، عن 
عبد اهلل بن حماد، عن ابن اأبي بكري، عن حمران، عن اأبي جعفر اأنه قال: »كاأنني 
بدينكم هذا ل يزال مولياً يفح�ص بدمه ثم ل يدره عليكم اإىل رجل منا اأهل البيت، 
 ، فيعطيكم يف ال�سنة عطاءين، ويرزقكم يف ال�سهر رزقن«)29(، وعن اأمري املوؤمنن
عن النبي �صلى اهلل عليه واآله قال: »)...( يخرج فيمالأ الأر�ص عدًل كما ملئت جوراً 

وظلماً ياأتيه الرجل واملال كد�ص فيقول: يا مهدي اأعطني فيقول: خذ«)30(.
كما اأّن النمّو االقت�صادّي هو نتيجة طبيعّية للتطّور العلمّي ولل�صلم واال�صتقرار العاملّي. 
وال يخف اأّن هناك عن�صرًا مهمًا ينبغي الرتكيز عليه، وهو اأّن ظهور االإمام ال يقت�صر تاأثريه 
فل�صفة  خ�صائ�س  من  وهذا  اأي�صًا،  الطبيعة  تاأثريه  يطال  بل  فقط،  الب�صر  على  االإيجابّي 
الطبيعة  اأّن  الروايات  اأّك��دت  حيث  التاريخ،  لنهاية  كت�صّور  ال�صيعة  يطرحها  التي  الفرج 
تظهر يف اآخر الزمان خرياتها وثمراتها وثرواتها لالإن�صان كنوع تكامل وتاآلف بن االإن�صان 
والطبيعة.، فقد ورد عن احل�صن بن علي بن اأبي طالب »...وتخرج الأر�ص نبتها، وتنزل 

ال�سماء قطرها، وتظهر له الكنوز«.
ز- التطور الثقايف والفكري عند النا�س، حيث ورد يف بع�س الروايات اأّن االإمام مي�صح فوق 

روؤو�س اأتباعه فيزيدهم ذلك حكمة وب�صرية.
27( املرجع نف�صه، ج52، �س: 191.

28( احلاكم الني�صابوري، امل�صتدرك، ال طبعة، ال نا�صر، ال تاريخ، ال مكان، ج4، �س: 454.
29( بحار االنوار، مرجع �صابق، ج52، �س: 351.

30( املرجع نف�صه، ج52، �س: 379.
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العامل  واأن�صاره على  االإمام  �صيطرة  اإّن  القَيم(، حيث  االإ�صالمّية)عوملة  القَيم  ح- انت�صار 
القدرة  امتالك  ي�صتطيعون  وبذلك  باأيديهم،  االإعالمّية  القّوة  جتعل  �صوف  ومقدراته 
فُيمنع  العليا،  واالإن�صانّية  االإ�صالمّية  القَيم  اإىل  وهدايتهم  النا�س  على  للتاأثري  الالزمة 

الف�صاد الذي كان منت�صرًا قبل ظهوره، وتنت�صر مكانها الف�صائل والقَيم.
نور  نرى  كي  املباركة  دولته  يعي�صون يف ظل  يجعلنا ممن  اأن  تعاىل  اهلل  ن�صاأل  واأخ��ريًا 

االإ�صالم ي�صطع يف اأرجاء املعمورة.
اأرحم  يا  وعافية  منك  خري  يف  ونحن  والعافية  والن�صر  الفرج  لولّيك  عّجل  اللهم 

الراحمن.


