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م. د. أمحد جاسم اخلّيال

امللخص 

بسم اهلل الرمحن الرحيم  وصّىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

  وبعد: فقيام دولة احلقِّ يف آخر الزمان أّكدْت روايات كثرية عن الرسول        
وأهل بيته b، ومل ترتك هذه األحاديث شيئًا إال ووصفته لتكون دلياًل للمؤمنني يف 
آخر الزمان وحصنًا جينبهم الوقوع يف الفتن الكثرية. وأشارت هذه األحاديث عرب 
وصٍف دقيق لكّل األحداث التي سوف تسبق قيام دولة احلق والتي ترافق قيامها، 
وقد أراد البحث عرب دراسة هذه األحاديث الرشيفة أن يبنّي انتصار دولة احلق يف 
آخر الزمان بقيادة اإلمام الثاين عرش املهدي املنتظر f وقيام الدولة اإلهلية املنتظرة 

التي تتطّلع إليها قلوب املؤمنني يف كّل األزمان.

        وقد رّكز البحث عىل اجلوانب املهّمة التي قام عليها االنتصار اإلهلي، ومن ثّم 
ظهور الدولة املباركة، يف أربعة مباحث أهتم كّل واحد منها ببيان ركيزة مهّمة من 

هذه الركائز الواردة يف األحاديث الرشيفة.      

        فاختّص املبحث األول ببيان )االنتصار العسكري(، وإختص املبحث الثاين 
ببيان )االنتصار السيايس(، وإختص املبحث الثالث ببيان )االنتصار العلمي(، أّما 
التي  النتائج  أهم  بذكر  البحث  وأُختتم  احلق(،  دولة  )إقامة  ببيان  فاختص  الرابع 

إنتهى إليها.

        نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جينبنا السهو واخلطأ وأن يعصم عقولنا وأقالمنا من 
اخلوض يف الشبهات إّنه سميع عليم، وأعتذر عن كّل زلل ووهم وأمحد اهلل عىل كّل 

نعمة أنعمها عيّل .... وصّىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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  Finally, I apologize for any fault or illusion. I praise Allah over 
every grace He bestowed upon me….Blessings and peace be upon 
Muhammad and his good-hearted and purified household. 
      Doctor Ahmad Jassim Muslim Al-Khayyal
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Abstract
      In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful 
   All praise be to Allah, the Lord of all the worlds, the only One, the 
Satisfier of all needs, the Exalted of what afflicts the minds, .The 
minds and insights  fall short of His description;  and blessings are 
upon His chosen Prophet,  the devoted and the trustworthy, the 
seal of the prophets Muhammad, and upon his progney , the good-
hearted and purified, . 
     To start with, the rise of the State of Right  at the end of time has 
been emphasized by so many traditions related from the Messenger 
(Blessings and peace be upon him and his household) and his 
progeny(Peace be upon them). These traditions have described 
everything so as to be an evidence for the believers at the end of 
time and a shield that safeguard them against falling in unrest and 
turmoil. These traditions have accurately described all the events 
that will happen before the rise of the State of Right as well as those 
which coincide with its rising. 
  Through studying these virtuous traditions, the present paper 
intends to shed light on the victory of the State of Right at the end 
of time which will be led by the twelfth Imam, the Awaited and 
Well-guided(Pbuh), and the rise of the awaited divine State, which 
is anticipated by the hearts of the believers all over  time.
 The paper has focused on the important sides on which the divine 
victory will depend. Then, it will concentrate on the appearance 
of the divine State in its four chapters, each of which is interested 
in demonstrating an important pillar of these pillars which are 
mentioned in the honorable traditions.
   The First Chapter concentrates on declaring (The Military Victory). 
Chapter Two focuses on (The Political Victory). Chapter Three deals 
with (The Scientific Victory). Chapter Four tackles (The Installation 
of the State of Right). Finally, the most important  conclusions of the 
research are stated. 
  We implore the Great Almighty to safeguard us from inattentiveness 
and fault and keep our minds and pens away from tackling suspicion. 
Verily, He is the Hearer of all, the Knower of all.
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((... وإن تأخر، فانتظره ألنّه يأتي وسيتوّقف بل سيجمع
 حوله األمم جميعها ويعدهم جميعًا لنفسه)).

(g حبقوق) ما ورد يف الفصل السابع من كتاب النبي
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ّمما يعرتي األذهان،  املنّزه  الفرد الصمد،  الواحد األحد،  العاملني،     احلمد هلل ربِّ 
الذي تعجز أن تصفه العقول واألفكار، وصّىل اهلل عىل نبّيه املصطفى حممد الصادق 
األمني وخاتم املرسلني وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين، أّوهلم قائد الغر املحجلني 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وآخرهم احلّجة املنتظر )عليهم السالم أمجعني( الذي 

يمأل األرض قسطًا وعداًل بعد أن متأل ظلاًم وجورًا.

f تزيل عّنا  املنتظر  b فيام خيّص دولة اإلمام  البيت  إّن دراسة أحاديث أهل       
ت عن استيعاب وجوده  حجبًا كثرية وشبهات طرأت عىل بعض العقول التي قرصُ
f، فبعض األحاديث ال يمكن استيعاهبا، لكنها كشفت غت أرسارها بعد التطور 
العلمي اهلائل يف العرص احلديث، وهذا يؤكد أّن أهل البيت b كانوا يدركون جيدًا 
زمنه وما حيصل فيه، لذا كّلموا الناس بإشارات بسيطة تشري إىل ما حيصل يف زمنه 
من تطور تعجز العقول مهام كانت يف ذلك الزمن عن تصديقه أو فهمه إاّل من غرس 

اهلل اليقني يف قلبه. 

    وقسّمت بحثي عىل أربعة مباحث، األول اختّص االول منها باحلديث عن االنتصار 
عىل  وتوّجهاهتا  أشكاهلا  بمختلف  والفساد  البغي  قوى  عىل   f لإلمام  العسكري 
وفق ما جاءنا من أحاديث عن الرسول )صّىل اهلل عليه وآله وسلم( وعن أهل بيت 
الرمحة عليهم أفضل الصلوات والسالم، يف حني إختص املبحث الثاين باحلديث عن 
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االنتصار واالنتصار العلمي؛ ألن حمور القوة يف آخر الزمان يتمثل بامتالك ناصية 
العلم، وقد أشار إىل ذلك أهل البيت b يف أحاديثهم.

      أما املبحث الثالث فقد إختص باحلديث عن االنتصار السيايس؛ فالعامل يف آخر 
الزمان يقنط من السياسات املختلفة للحّكام؛ ألّهنا سياسات ظلٍم وجور تغيب عنها 
الرابع خمتصًا باحلديث عن إقامة  العدالة وتعاين منها البرشية كثريًا، وكان املبحث 
دولة احلّق، ويف ضوء إشارات أهل البيت b لقيام دولته f نرى أنه يتحقق فيها 
السالم العاملي وتأمن الناس يف ظلِّ عدله وختتفي النزاعات عىل أشكاهلا املتنوعة، 
ترشق   f قيادته  حتت  واحدة  دولة  األرض  وتصبح  والقومية،  واملذهبية  العرقية 

رج كنوزها وتشمل اجلميع بركة الباري )عّز وجّل(. بنور رهّبا وختُ

     واحلمد هلل رّب العاملني أواًل وآخرًا وأسأله العفو واملغفرة عن السهو واخلطأ، 
البسيط  العمل  يتقبل هذا  وأمحده محدًا كثريًا عىل ما أنعم عيّل وتكّرم، ورجائي أن 

بشفاعة بمحمد وآل حممد إّهنم ساديت وأئّمتي وسبيل الرمحة والسداد.
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: االنتصار العسكري. أوالً

يبذل  أن  املنطقي  إىل مقدمات، فمن  احلّق حيتاج  النهائي وإقامة دولة  اإلنتصار      
األفكار من حمتواها وتعجز عن  تفرغ  أن  بعد  كبريًا يف سبيل ذلك  املؤمنون جهدًا 
إقامة العدالة، وال بّد أن ترافق حركة اإلمام املهدي f ظهور قوى مضاّدة حتاول 
القضاء عىل حركته، وهذه القوى املضادة تكون عىل أشكاٍل عّدة، منها ما هو عائٌد 
إىل توّجهات دول ترى أن هذه احلركة مّرضة بمصاحلها وتوجهاهتا، ومنها ما هو 
نتاج  هو  ما  ومنها  اخلاصة،  ومشاريعها  مؤسساهتا  هلا  معّينة  مجاعات  بفكر  مرتبٌط 

الرصاع الفكري بني الديانات الثالث، اإلسالم واملسيحية واليهودية.

    فيواجه اإلمام f هذه التكتالت املضادة وال بّد أن يمتلك يف مواجهتها القوى 
املناسبة ألجل االنتصار عليها، ومنها من يرفع راية االستسالم بعد أن  العسكرية 
تتيقن أن ليس هلا القدرة عىل مواجهته عسكريا أو أّهنا آمنت بام يدعو إليه من السلم 

العاملي والدعوة إىل احلق وإقامة العدالة.

 b واالنتصار العسكري من مقدمات إقامة دولة احلق التي أشار إليها أهل البيت    
يف أحاديثهم، كام يف قول اإلمام الباقر g: ))دولتنا آخر الدول، ومل يبَق أهل بيت 
b هلم دولة إاّل ملكوا قبلنا، لئاّل يقولوا إذا رؤوا سريتنا: إذا ملكنا رسنا مثل سرية 
 f هؤالء، وهو قول اهلل )عّز وجّل( )والعاقبةُ للمتِقني( (((1(. ودولة اإلمام املهدي
هي دولة احلّق املنتظرة ودولة العدل اإلهلي فيها يسعد اإلنسان ويتشّوق للوصول إىل 
كامله، وعندها يُعلم زيف األفكار والعقائد التي كانت حتكم البرشية وتضطهدها، 
يي  رج األرض بركاهتا، فدولة اإلمام f هي الدولة اخلامتة التي حتُ وتأمن الناس وختُ
عيد للبرشية كرامتها، وقد ذكرها الرسول )صّىل اهلل عليه وآله وسلم( يف  السنن وتُ
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رواية حذيفة بن اليامن، يف قوله: ))... يفرح به أهل السامء وأهل األرض، والطري، 
والوحش، واحليتان يف البحر، وتزيد املياه يف دولته، ومتدُّ األهنار، وتُضعف األرض 
لإلنسانية  اقتصادي  ورفاه  أمان  دولة   f فدولته  الكنوز(((2(،  وتُستخرج  لها،  أكُ
مجعاء، وال يكون ذلك إاّل بعد أن تبسط له مقاليد التحّكم يف كّل مكاٍن من األرض 
بعد أن يناجز أهل الكفر والتمرد، وتكون له وقائع داخلية وخارجية ينترص فيها عىل 

هؤالء ثّم يبدأ ببناء دولته العاملية املباركة.
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    االنتصار يف الوقائع الداخلية

- االنتصار عىل السفياين:

    أشارت بعض الروايات إىل أّن السفياين يرجع نسبه إىل آل أمية وأّنه من ولد سفيان، 
ويستفاد من روايات أُخر أّن السفياين من التزم هنج آل أمية وَتبِع طريقتهم يف عدائه 
ألهل البيت b وسار سريهتم املعروفة بمعاداة اإلسالم وتغيري سننه وقوانيه ألجل 

مصالح خاصة كام فعل آل أمية سابقًا.

            يُعد ظهور السفياين من العالمات املؤّكدة التي تسبق الظهور املبارك لصاحب 
العرص )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، قال اإلمام عيل بن احلسني )عليهام السالم(: 
))أمر السفياين حتٌم من اهلل وال يكون قائم إاّل بسفياين(((3(، وأعتقد أّن املواجهة بني 
اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وبني من يمّثل خّط آل سفيان رضورية جدا 
g، فمعروف أن هذا اخلط األموي لن  الداخلية لإلمام  من أجل استقرار اجلبهة 
لذا  ؛  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  اإلمام)عجل  إذا ظهرت دعوة  بال  له  يقّر  أو  هيدأ 
فمناجزته والقضاء عليه من أوليات اخلطط العسكرية يف عرص الظهور، قال اإلمام 
g: ))إّنا وآل أيب سفيان أهل بيتني تعادينا يف اهلل، قلنا َصَدَق اهللُ وقالوا  الصادق 
 g طالب  أيب  بن  عيلَّ  معاوية  وقاتل    اهلل  رسوَل  سفيان  أبو  قاتل  اهلل،  كذب 
وقاتل يزيدُ بن معاوية احلسنَي بن عيل )عليهام السالم( والسفياين يقاتل القائَم(((4(، 
b تصف املعارك التي خيوضها اإلمام  وقد وصلتنا روايات كثرية عن أهل البيت 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( يف مواجهة هذا املّد األموي الذي يقوده السفياين.

     منها ما روي عن أيب جعفر g أنه قال: ))إذا بلغ السفياين أّن القائم قد توّجه إليه 
من ناحية الكوفة، يتجّرد بخيله حتى يلقى القائم، فيخرج فيقول: أخرجوا إيّل ابن 
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عّمي، فيخرج عليه السفياين، فيكّلمه القائم، فيجيء السفياين فيبايعه، ثّم ينرصف 
إىل أصحابه، فيقولون له: ما صنعت؟ فيقول: أسلمت وبايعت، فيقولون له: قّبح 
اهلل رأيك، بينام أنت خليفة متبوع فرصت تابعًا، فيستقيله، فيقاتله، ثّم يمسون تلك 
يمنح  تعاىل  اهلل  إن  ثّم  ذاك،  يومهم  فيقتتلون  باحلرب،  للقائم  يصبحون  ثّم  الليلة، 
القائم وأصحابه أكتافهم، فيقتلوهنم حتى يفنوهم، حتى أّن الرجل خيتفي يف الشجرة 
واحلجرة، فتقول الشجرة واحلجرة: يا مؤمن، هذا رجل كافر فاقتله، فيقتله، قال: 

فتشبع السباع والطيور من حلومهم(((5(.    

           وعن اإلمام أيب جعفر g أيضًا، قال: ))هيزم املهدي السفياين وجيشه ويقتلهم 
أمجعني، ويذبح السفياين حتت شجرٍة مدالة يف بحرية طربية ّمما ييل الشام(((6(.

        فاالنتصار عىل السفياين وجيشه مهمٌّ جدًا ألجل التمهيد الستقرار دولة اإلمام 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ، فهذا اخلط األموي الذي ابتدأ بأيب سفيان ما زال 
إىل اآلن يبث الفتن التي تّرض باإلسالم واملسلمني، لذا فرتكهم دون القضاء عليهم 
يمّثل خطرًا كبريًا عىل دولة اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( سبب يف كثري 
من القتل والظلم واجلور الذي عانت منه البرشية، وتركهم دون قتال يّرض بقاعدة 
العدل التي خرج اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( من أجل إرسائها وإعادة 
احلقوق إىل أهلها، لذا فقتاهلم ال بّد منه، وسيكون االنتصار عليهم هو انتصار لقيم 

اإلسالم واإلنسانية، ألّهنم العثرة الكبرية يف طريق سيادة احلّق.

- االنتصار عىل الدّجال:
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الدّجال  إاّل أنذر قومه  : ))إّنه مل يكن نبي بعد نوح         قال الرسول األكرم 
توّجهًا  أم  الزمان  آخر  تظهر  شخصّية  أكان  سواء  والدجال  أنذركموه(((7(.  وأنا 
فكريًا ضااًل يعتنقه الناس كام يف حتليالت بعض املفكرين، أم شخصية تتمّثل فيها 
صفات الشذوذ الفكري والعقيدي ويتبعه من هم عىل شاكلته، الذين يمّثلون بقايا 
خمتلفة  فلسفات  جلذور  تعود  وهي  األرض  حتكم  أن  أرادت  التي  اآليدلوجيات 
وراءها  كانت  إذا  الفلسفات  فهذه  وغريها،  والشيوعية  واملاركيسية  كالرأساملية 
قوى عسكرية تطمح يف حتقيقها عىل أرض الواقع فإّن عواقبها تكون وخيمة عىل 
الويالت. وعىل أي  البرشية  منها  التي عانت  التجارب  اإلنسانية، وقد مررنا هبذه 
أنتجها  التي  املادية  الفلسفات  لكل  اختزااًل  الدّجال  يكون  أن  املمكن  فمن  حال 
اإلنسان وآمن هبا، لذا جيب القضاء عليها وعىل من يتبناها، ألن خطرها يبقى ماثاًل 
تطبيق  أجل  من  أتى  فاإلمام   ، الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  اإلمام  دولة  عل 
النظرية اإلسالمية بحسب قانوهنا الساموي الذي ارتضاه اهلل عز وجّل، وال يمكن 

لنظريات أخر أن تزامحها ألهنا ستكون بمثابة املعادل املوضوعي للرسالة اإلهلية.

جانب  إىل  ينظر  الذي  باألعور،  الدجال    األكرم  الرسول  وصف  لذا           
 b البيت  أهل  طاعة  بلزوم  وأمرنا  املادي،  اجلانب  وهو  احلياة  جوانب  من  واحد 
وحمّبتهم ألن ذلك عاصم من الوقوع يف فتنة الدجال، قال رسول اهلل : ))مثل 
أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن ختّلف عنها غرق، ومن قاتلنا يف 

آخر الزمان فكأنام قاتل مع الدجال(((8(. 
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    واالنتصار عىل الدجال وعىل منظومته الفكرية يمّهد الطريق لقيام دولة اإلمام 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، لذا فاملواجهة حتمّية بينهام وقد وردت روايات 
تؤّكد انتصار اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وقتله للدجال والقضاء عىل 
فتنته، كام يف خطبة لإلمام عيل g قال فيها: ))يقتله – أي الدجال- اهللُ )عّز وجّل (
بالشام، عىل عقبٍة تُعرف بعقبة أفيق، لثالث ساعات مضت من يوم اجلمعة عىل يد 
من يصيّل عيسى بن مريم خلفه(((9(، أي املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(. 
وبقتل الدجال والسفياين يتّم القضاء عىل أبرز أعداء اإلنسانية، أحدمها يمّثل اخلّط 
باألرض  يتحّكم  الذي  املادي  الفكر  واآلخر  السفياين،  ورمزه  املتعّصب  الناصبي 

والبالد ورمزه الدجال.

املهدي  لإلمام  األمور  تتيرّس  املعاديني لإلسالم  اخلّطني  القضاء عىل هذين  بعد      
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ، ويبدأ بفتح ؛ يمثل مكة واملدينة واحلجاز والقدس 

ليقيض عىل آخر املقاومات فيها.

وسنة  اهلل  كتاب  عىل  بمكة  القائم  ))يبايع  قال:  أّنه   ،g جعفر  أيب  اإلمام  وعن     
تل ، فريجع  قُ فيبلغه أن عامله  املدينة  ، ثم يسري نحو  رسوله ، ويستعمل عىل مكة 
إليهم فيقتل املقاتلة وال يزيد عىل ذلك ، ثم ينطلق فيدعوا الناس بني املسجدين إىل 

كتاب اهلل وسنة رسوله ، والوالية لعيل بن أيب طالب ، والرباءة من عدوه(((10(.

   وعن رسول اهلل  يف فتح الشام، قال: ))يرسل اهلل عىل أهل الشام من يفّرق 
مجاعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، وعند ذلك خيرج رجل من أهل بيتي يف 
ثالث رايات املكثر يقول مخسة عرش ألفًا، واملقلل يقول اثنا عرش ألفًا ، إمارهتم أمة 
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أمة ، عىل كل راية منها رجل يطلب امللك أو يبغي له امللك فيقتلهم اهلل مجيعا ، ويرّد 
اهلل عىل املسلمني إلفتهم وقاصتهم وبزارهتم(((11(.     

      ووردت روايات كثرية تؤكد دخول اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  ويدخل   (( قال:  أنه   ،g عيل  اإلمام  فعن  املقدس،  بيت 
ينزل  حتى  املهدي  ))ويسري  أيضًا:   g وعنه  املقدس(((12(،  بيت  الرشيف(  فرجه 
نقل إليه اخلزائن(((13(، وعنه gأيضًا: ))وعيسى بن مريم g ينزل  بيت املقدس، وتُ
من السامء، ويكون مع املهدي من ذّريتي... ويسريون مجيعًا إىل أن يأتوا مجيعًا بيت 

املقدس(((14(.  

الروايات وغريها كثري تؤكد أن اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(      وهذا 
الوالة  أن جيعل عليها  بعد  دولته  بتأسيس  ويبدأ  املدن مجيعها  يفرض سيطرته عىل 

ليحكمون بحكمه فيها.



 واألئمةدراسة حتليلية يف ضوء أحاديث الرسول f االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي     

٢٨٦

     االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي 

االنتصار يف الوقائع اخلارجية:

     إّن هدف اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( هو إقامة دولة عاملية 
حدودها حدود األرض، لذا بعد أن ينتهي اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
من احلروب الداخلية والقضاء عىل كّل احلركات املضاّدة ملنهجه يتحرك باجتاه حترير 

العامل ليقيم دولته املباركة ليسود العدل واملساواة بني أجناس العامل مجيعها.

فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  اإلمام  غلبة   b البيت  أهل  عن  الروايات  لنا  ونقلت      
الرشيف( عىل الروم، فقد جاء عن اإلمام جعفر بن حممد )عليهام السالم(، أّنه قال: 
))ثّم يسري ومن معه من املسلمني، ال يمّرون عىل حصٍن ببلد الروم إاّل قالوا عليه: ال 
إله إاّل اهلل، فتتساقط حيطانه، ثّم ينزل من القسطنطينية، فيكربون تكبريات، فينشف 
خليجها، ويسقط سورها، ثّم يسري إىل رومية، فإذا نزل عليه )عليها( كّرب املسلمون 
ثالث تكبريات، فتكون كالرملة عىل نشز(((15(، ويف حديث آخر عن اإلمام جعفر 
بن حممد عن أبيه )عليهام السالم(، قال: ))فإذا بلغوا )أي: جنود املهدي )عجل اهلل 
فإذا نظر  املاء،  أقدامهم شيئًا ومشوا عىل  تعاىل فرجه الرشيف(( اخلليج كتبوا عىل 
إليهم الروم يمشون عىل املاء، قالوا: هؤالء أصحابه يمشون عىل املاء، فكيف هو؟ 
فعند ذلك يفتحون هلم أبواب املدينة، فيدخلوهنا، فيحكمون فيها ما يشاؤون(((16(.

    كلتا الروايتني تؤّكد أّن اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( يسري بجيشه نحو 
بلدان العامل اآلخر ليفتحها وحيكمها بحكم اهلل عّز وجّل، وأن النرص سيكون حليفه 
يف كّل حروبه مع العامل اخلارجي، وهناك أسباب متعددة هتّيىء لالنتصار، منها أن 
إليه  تلتجىء  املبارك  الظهور  كبري، وعند  فكري وسيايس  بفراغ  يمّر  وقته  العامل يف 
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أغلب بلدان العامل وال سيام بعد نزول النبي عيسى g وصالته خلف اإلمام )عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( مثلام ورد يف أغلب روايات الظهور.

    وعن أمري املؤمنني g، أّنه قال: ))يفتح قسطنطينية والصني وجبال الديلم(((17(، 
أّنه قال: ))فيفتح اهلل عىل يده مشارق األرض ومغارهبا...  ،g وعن أيب عبد اهلل 

بد فيها غري اهلل )عّز وجّل( إاّل  وترشق األرض بنور رهّبا، وال تبقى يف األرض بقعة عُ
بد اهلل فيها، ويكون الدين كّله هلل ولو كره املرشكون(((18(. فاإلمام )عجل اهلل تعاىل  عُ
فرجه الرشيف( يف ضوء هذه الروايات يبعث بجيوشه إىل مشارق األرض ومغارهبا 
يدير حكمها  وبذا تكون األرض دولة واحدة  البالد وختضع حلكمه،  ويفتح هذه 
اإلمام املنتظر)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(  ويتحقق العدل وتعّم املساواة للناس 

مجيعًا.



 واألئمةدراسة حتليلية يف ضوء أحاديث الرسول f االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي     

٢٨٨

     االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي 

ثانياً: االنتصار العلمي:

إذا مل  العامل عسكرّيًا ال يكفي لديمومة هذه السيطرة  g عىل  إّن سيطرة اإلمام      
ترافقها طفرة علمية كبرية تسهم يف تسهيل إدارة هذا العامل املرتامي األطراف، فنحن 
يف عرصنا احلايل نتبّجح بتطور العلم والتكنولوجيا ورسعة تبادل املعلومات، حتى 
كأّن العامل أصبح قرية صغرية، لكن مع كّل هذا التطور فإّن اإلمام )عجل اهلل تعاىل 
ذلك  يف  وردت  وقد  العقول،  تُذهل  كربى  علمية  نقلة  سيحدث  الرشيف(  فرجه 
الروايات التي تشري إىل التطور العلمي الكبري يف عرصه g، منها ما جاء عن اإلمام 
الصادق g، أّنه قال: ))العلم سبعة وعرشون حرفًا، فجميع ما جاءت به الرسل 
فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة  اليوم غري احلرفني،  الناس حّتى  حرفان، فلم يعرف 
وعرشين  سبعة  يبّثها  حّتى  احلرفني،  إليها  وضّم  الناس  يف  فبّثها  حرفًا،  والعرشين 
حرفًا(((19(، وهذا احلديث يدّل بام ال يقبل الشّك عىل مدى التطور العلمي يف عرص 
الظهور، فإذا كان العامل بام فيه اآلن من تطور يفخر به قد وصل الدرجتني من العلم 
من  ضعفًا،  عرش  اثني  يعادل  بام  العلم  هذا  تضاعف  إذا  العامل  يكون  فكيف  فقط، 
املؤكد أّنه سوف يشهد طفرة علمية وثقافية كربى، ويبلغ ما مل تبلغه البرشية طيلة 

آالف السنني.

    ويف أحاديث أهل البيت b إشارات واضحة إىل هذه النقلة العلمية الكربى يف 
g، أّنه قال: ))إّن  عرصه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ، فعن اإلمام الصادق 
قائمنا إذا قام أرشقت األرض بنور رهّبا واستغنى العباد عن ضوء الشمس(((20(، 
وهذا االستغناء عن ضوء الشمس فيه إشارة إىل االعتامد عىل نوع من الطاقة يعادل 
العلمي،  أن يكون ذلك إال عن طريق اإلعجاز  الشمس، وال يمكن  ضوءه ضوء 
فسنن األنبياء g دارت مداراهتا حول السنن الطبيعية إال ألمور استثنائية، بمعنى 
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أن العلم سيكون قادرا عىل إنتاج هذه الطاقة التي تنري األرض ليل هنار حتى يستغني 
الناس عن ضوء الشمس.

ِخر لصاحبكم الصعب، قلت وما       ويف حديث آخر عن اإلمام الباقر g، قال: ))ذُ
الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق، فصاحبكم يركبه، أما 
السبع واألرضني(( السموات  السحاب ويرقى يف األسباب، أسباب  إّنه سريكب 

(21(، ويتيح التطور العلمي لإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( السفر يف الفضاء 

والتنقل برسعة من مكاٍن إىل آخر، ورّبام يقول أحدهم إّن هذا حاصٌل اليوم، لكن 
املركبات  أو  بالطائرات  التنقل  من  اليوم  موجود  ماهو  عن  ختتلف  الرواية  إشارة 
أسباب  األسباب  يف  يرقى  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  فاإلمام  الفضائية، 
السموات السبع واألرضني، أي أنه سيصل إىل أماكن يف الفضاء عجز عن تصورها 
العلم املعارص، حّتى أّنه يكشف عن طرق السموات السبع، ورّبام سيكون السفر عرب 
الزمن حاصاًل يف عرص ظهوره الرشيف، أّما نوع املركبات التي سوف يركبها وكيف 

صنعها، أعتقد أّهنا ستكون من أرسار عرصه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.

      ومن اإلشارات إىل التطور العلمي يف عرصه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
ما جاء عن اإلمام الصادق g، قال: ))إّن قائمنا إذا قام مّد اهللُ بشيعتنا يف أسامعهم 
وأبصارهم، حّتى ال يكون بينهم وبني القائم بريد، يكّلمهم فيسمعون وينظرون إليه 
))إّن  قال:   ،g الصادق  اإلمام  وهو يف مكانه(((22(، ويف حديث آخر كذلك عن 
املؤمن يف زمان القائم وهو يف املرشق سريى أخاه الذي يف املغرب، وكذا الذي يف 
املغرب يرى أخاه الذي يف املرشق(((23(، ونحن اليوم يف عرصنا نشهد هذه التقنية 
 ،g لظهوره  املمّهدة  األمور  من  تكون  فرّبام   ،g الصادق  اإلمام  إليها  أشار  التي 
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ورّبام يكون األمر خمتلفًا متامًا بالنسبة لعرص الظهور وأّن التقنية التكنلوجية ستكون 
غري مسبوقة وتتجاوز كّل ما وصل إليه اإلنسان يف وقتنا احلايل.

حدود  حدودها  التي  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة  اإلمام  فدولة       
أجل  من  واالتصاالت  املواصالت  يف  فائقة  علمّية  قدرة  إىل  حتتاج  كّلها  األرض 
إدارهتا والتحكم بكّل صغرية وكبرية مهام تكن نائية، فيملك ناصية أرسار العلوم 
خيرجها إىل العامل ليفيد دولته منها يف املجاالت كاّفة، وبذا يكون اإلنسان يف عرصه 
كأّنه يف عرٍص جديد يتمّتع بإنجازات العلوم الفائقة حتى كأّن األرض تكون ككرة 
أوضاع  لتحسني  وسيلة  والصناعة  واملعرفة  العلم  ))سيكون  و  أحدهم.  راحة  يف 

العامل وتعميق أسس األخوة، ال التفرقة واهلدم كام هي عليه اليوم(((24(. 

ثالثاً: االنتصار السيايس:

          عانت األرض عرب تارخيها الطويل من سياسات خاطئة أّرضت كثريًا باإلنسان 
وأهانت كرامته، فاملتسلطون كانوا دائاًم هم الذين يتحّكمون بمصري احلياة واإلنسان 
دون أي اعتبارات أخر؛ لذا جتد بعض البرش يكدح من أجل لقمة العيش، بينام ترى 
الطبقي  التفاوت  الكثرية، ويكاد هذا  الفاحش وباخلريات  بالثراء  يتنعمون  آخرين 
يلغي كثريًا من القيم اإلنسانية، وهذا ناتج عن السياسات اخلاطئة ملن هم عىل رأس 
بأبشع  واالستغالل  احلرية  وفقدان  واملحسوبية  واجلور  الظلم  ينترش  لذا  السلطة، 
صوره، وتكاد تكون احلياة صورة أخرى للجحيم كام ظهر ذلك يف أدبّيات بعض 

الكتاب واملثقفني.
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     وعند ظهور اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( فإّنه يناهض اجلور والظلم 
ويقيم أسس العدل واملساواة بني الناس مجيعًا كام ذكر ذلك رسول اهلل ، قال: 
))ييل رجل من أهل بيتي، يمأل األرض عداًل كام ملئت ظلاًم وجورًا(((25(، فسياسة 
الناس مجيعًا  العدل وإنصاف  الرشيف( هي سياسة  فرجه  تعاىل  اهلل  اإلمام )عجل 
دون حماباة أو زلفى، ويعيد السالم املفقود من هذا العامل بعد القضاء عىل مرّوجي 
من  النيل  إشاعة  أصحاهبا  حياول  التي  الدوغامئية  األفكار  وأصحاب  احلروب 

اإلنسان ومن قيمه الفكرية.

    ومن مظاهر سياسة العدل يف دولته )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( أن يرىض عنه 
، قال: ))أبرّشكم  الرسول األكرم  السامء كام جاء عن  ساكن األرض وساكن 
قال  آخر،  األرض(((26(، ويف حديث  السامء وساكن  عنه ساكن  باملهدي...يرىض 
: ))املهدي من ولدي...يرىض بخالفته أهل السامء وأهل األرض، والطري يف 
ن عىل شيوع سياسة العدل يف دولته )عجل اهلل  اهلواء(((27(، وهذان احلديثان يدالَّ
كّل  وتزول  أيامها  يف  تأمن  كافة  واملخلوقات  الناس  وأّن   ، الرشيف(  فرجه  تعاىل 

مظاهر الفساد والظلم واجلور بحكمته )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.   

     إّن رّد املظامل من أهّم األعامل التي جتعل اإلنسان يأمن يف دولة احلّق، وسياسة 
فالناس  الرشيف(؛  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  حكومته  يف  األوليات  من  املظامل  رّد 
املجتمعي  النظام  أثرها يف حفظ  هلا  السياسة  والواجبات، وهذه  باحلقوق  سواسية 
قّسم  البيت  أهل  قائم  قام  ))إذا  قال:  أّنه   g الطبقية، فجاء عن أيب جعفر  آفة  من 
وظهرها،  األرض  بطن  من  الدنيا  أموال  إليه  مع  الرعّية...وجتُ يف  وعدل  بالسوية، 
فيقول للناس: تعالوا إىل ما قطعتم فيه األرحام، وسفكتم فيه الدماء احلرام، وركبتم 
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فيه ما حّرم اهلل )عّز وجّل(، فيعطي شيئًا مل يعطه أحد كان قبله، ويمأل األرض عداًل 
لئت ظلاًم وجورًا وّرشًا(((28(. وقسطًا ونورًا كام مُ

    سياسته )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( سياسة واحدة بني الناس مجيعًا، وألّنه 
حيكم األرض مجيعها لذا يكون مصدر السالم واألمان يف العامل، وهذا العامل الذي 
بقي عىل حاله منذ اآلف السنني ينتظر السالم ويسعى إليه دون أن يصل إىل حتقيقه 
واجلنسية  باهلوية  مرتبطة  خمتلفة  وتصنيفات  وجمتمعات  دول  إىل  تقّطعه  بسبب 
واحلدود واألجناس املختلفة والتمييز العنرصي بني هذه األجناس، كّل هذا كان 
سببًا يف معاناة اإلنسان وابتعاده عن حتقيق العدالة والسعادة له، وهذه التوصيفات 
تعاىل  اهلل  )عجل  دولته  يف  واحدة  مجلة  ستسقط  واإلدارية  البرشية  والتقسيامت 
فرجه الرشيف(، وسيعّم السالم واألمان وتنعم البرشية بفرصة كبرية للوصول إىل 

التكامل اإلنساين بعيدًا عن هوس احلكام ومصاحلهم ومصالح دوهلم.

     فالرفاه االقتصادي وكثرة النعم واخلريات واختفاء النعرات بمختلف أشكاهلا 
يف زمنه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ستكون أسبابًا يف حتقيق العدالة االجتامعية 
عّز اإلنسان  املفقودة، وستنترص سياسته بعد أن جيمع شمل األرض حتت رايته، ويُ
ويُكّرم يف دولته )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، ويرزق الناس يف الشهر الواحد 
رزقني كام ورد يف احلديث عن أيب جعفر g، قال: ))إذا ظهر القائم ودخل الكوفة 
بعث اهلل تعاىل من ظهر الكوفة سبعني ألف صّديق، فيكونون يف أصحابه وأنصاره، 
ويرّد السواد إىل أهله، هم أهله، ويعطي الناس عطايا مرتني يف السنة، ويرزقهم يف 
الشهر رزقني، حّتى ال ترى حمتاجًا إىل الزكاة، وجييء أصحاب الزكاة بزكاهتم إىل 
املحاويج من شيعته فال يقبلوهنا، فيرّصوهنا ويدورون يف دورهم، فيخرجون إليهم، 
فيقولون: ال حاجة لنا يف درامهكم...(((29(، يدّل هذا احلديث  الرشيف عىل انتصار 
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واجلور،  والفساد  الظلم  القضاء عىل  الرشيف( يف  فرجه  تعاىل  اهلل  سياسته )عجل 
فيصبح  غريه،  إىل  اإلنسان  حيتاج  ال  حتى  االجتامعية  العدالة  حتقيق  يف  ونجاحه 

اإلنسان حّرًا كرياًم يف دولته الكريمة.

رابعاً: إقامة دولة احلق:

       برّش اهلل )عّز وجّل( عباده املؤمنني بإقامة هذه الدولة املباركة يف قوله: ))َوَلَقْد 
وَن(((30(، وهذا الوعد  احِلُ َها ِعَباِدَي الصَّ ْرَض َيِرثُ ْكِر َأنَّ اأْلَ بُوِر ِمن َبْعِد الذِّ َكَتْبَنا يِف الزَّ
ليقيم  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  اإلمام  ظهور  عند  سيتحقق  اإلهلي 
دولة احلق اإلهلي، وقد ذكر صاحب تفسري جممع البيان يف تفسري هذه اآلية أّن اإلمام 

الباقر g، قال: ))هم أصحاب املهدي يف آخر الزمان((.

الوعد اإلهلي باالستخالف يف األرض، يف قوله: ))َوَعَد  يتجّىل  آية أخرى      ويف 
اْسَتْخَلَف  َكاَم  ْرِض  اأْلَ يِف  م  َلَيْسَتْخِلَفنَّهُ اِت  احِلَ الصَّ وا  َوَعِملُ ْم  ِمنكُ وا  آَمنُ ِذيَن  الَّ اهلل 
َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  مِّ م  َلنَّهُ َبدِّ َوَليُ ْم  هَلُ اْرَتىَض  الَِّذي  مُ  ِديَنهُ ْم  هَلُ َننَّ  َمكِّ َوَليُ َقْبِلِهْم  ِمن  ِذيَن  الَّ
وَن(( اْلَفاِسقُ مُ  هُ ْوَلئَِك  َفأُ َذلَِك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشْيئًا  يِب  وَن  كُ رْشِ يُ اَل  وَننِي  دُ َيْعبُ َأْمنًا 

(31(، وقد ذكر الشيخ مكارم الشريازي أّن يف اآلية الكريمة ثالثة وعود إهلّية، وهي: 

االستخالف يف األرض ومتكني الدين، وتبديل اخلوف باألمن(32(. 

     وتتشّوق قلوب املؤمنني إىل هذا الوعد اإلهلي لتقّر عيوهنم وترّس قلوهبم بانتصار 
واجلبابرة  احلياة  أعداء  عىل  اإلنسان  فيها  ينترص  التي  املؤمنني  دولة  وقيام  احلّق 
املتسّلطني، وال يكون ذلك إاّل بعد الظهور املبارك لإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل 

فرجه الرشيف(، فيتحقق أمل املؤمنني وينقطع دابر الكافرين واملنافقني.
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جديد،  بأمٍر  يقوم  القائم  خرج  ))إذا  قال:  أّنه   ،g الصادق  اإلمام  عن  وجاء      
بشكل  يشري  احلديث  وهذا  جديد(((33(،  وقضاٍء  جديدة،  وسنة  جديد،  وكتاٍب 
واضح إىل منهج اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(  يف إقامة دولته الكريمة، 
وهو ال يأيت بدين جديد غري الدين اإلسالمي، وإّنام يرجع الناس التي ابتعدت عن 
الدين اإلسالمي إليه، وهذا االبتعاد الكبري جيعلهم يرون الدين اإلسالمي كأّنه دين 
جديد، فيغرّي املنظومة الفكرية والثقافية واالقتصادية وهيدي الناس إىل دين اإلسالم 
احلقيقي الذي غّيبه الطغاة وحّرفه املنتفعون من السلطة منذ عهد بني أمّية إىل اليوم.

     عىل وفق هذا احلديث فإّن اإلسالم يكون غريبًا عند الظهور، ال يعمل بأحكامه 
وال بأوامره وال نواهيه، والناس ال تعرف منه إاّل اسمه، فيعمل اإلمام احلجة )عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( عىل نرش اإلسالم من جديد، وكأّن الناس من غفلتها ترى 
 ، قال: ))يصنع ما صنع رسول اهلل ،g دينًا جديدًا كام جاء عن اإلمام الصادق
هيدم ما كان قبله كام هدم رسول اهلل  أمر اجلاهلية ويستأنف اإلسالم جديدا((

.)34)

     إّن إقامة دولة احلّق وعٌد إهلي يتتحّقق عندما تعجز التجارب البرشية عن حتقيق 
األمان والسعادة واحلياة الكريمة للبرش، عندها ترشئّب أعناق الناس إىل السامء من 
شّدة الظلم واجلور، فيخرج املنتظر املوعود ليقطع دابر الكافرين، ويبني دولته عىل 
أسس اإلسالم الصحيح الذي برّش به رسول اإلنسانية حممد ، وهي أمل األنبياء 
واألولياء والصاحلني، وهي خامتة الدول يبارك هبا اهلل تعاىل، فتتوّحد األديان وترتفع 
راية اإلسالم، وختتفي اخلالفات والنزاعات الدينية واملذهبية والطائفية، فليس هناك 
اختالفُ فالدين هو اإلسالم، كام جاء عن اإلمام الصادق g، قوله: ))... فواهلل يا 
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مفّضل لريفع عن امللل واألديان االختالف ويكون الدين كّله واحدًا، كام قال جّل 
ذكره: إن الدين عند اهلل اإلسالم(((35(.

     ويعّم األمنُ يف دولته الكريمة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( كام جاء عن النبي 
حممد ، قال: ))وتأمن البهائم والسباع، وتلقي األرض أفالذ أكبادها...(((36(، 
واألمن من األمور املهّمة، إذ ال دولة من دون أمن، واألمن يف دولة احلق يتحّقق 
من السباع والبهائم لكل املخلوقات عىل وجه األرض، وتتطور العلوم حتى تصل 
إىل أعىل درجاهتا، وتكتمل عقول الناس ملا يروه من احلّق، ويكشف اإلمام )عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( عن أرسار العلوم املختلفة يف املجاالت كاّفة التي حيتاجها 
من  كثريًا  هناك  ))إّن  قوله:  يف  املوسوي،  ياسني  السيد  ذلك  إىل  وأشار  اإلنسان، 
القوانني الطبيعّية التي مل يكتشفها اإلنسان حالّيًا إّنام سوف تظهر ويظهرها صاحب 
األمر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( الذي آتاه اهلل من العلم ما مل يؤِت أحدًا من 
العاملني، فاإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ليس عاملًا بقوانني الرشيعة فقط 
أو قوانني اللغة أو العلوم اإلنسانية بشّتى أنواعها وأصنافها، وإّنام اإلمام )عجل اهلل 
مستوى  عىل  أكانت  سواء  احلياة،  قوانني  بكّل  عامل  معصوم  الرشيف(  فرجه  تعاىل 
اإلنسان  حياة  حتكم  التي  القوانني  تلك  أنواع  من  نوع  أي  أم  كيميائي  أم  فيزيائي 

والتطور اإلنساين(((37(.  

الواسعة  املفاهيم  من  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  اإلمام  دولة  فمفهوم       
قيود  الغاية من وجوده والتحرر من  اإلنسان يف حتقيق  أمل  متّثل  يف عقيدتنا، فهي 
القوانني املتغرية إىل فضاء قانون السامء، وتتكامل فيها جوانب احلياة مجيعها العلمية 
والنزعات  الذاتية  املصالح  وتغيب  والنفسية،  والفكرية  واإليامنية  واالقتصادية 
وعبادته،   ) وجلَّ )عزَّ  تعاىل  اهلل  توحيد  إال  فكرة  ال  إذ  والقومية؛  والدينية  العرقية 
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من  كّله  وهذا  الواحدة،  كاالرسة  والسالم  بالعدل  ينعموا  أن  بعد  الناس  ويصبح 
بركات وجود اإلمام )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(  بينهم الذي يقود اإلنسانية 
أزّلتها عن اجلادة  إىل شاطئ األمان بعد أن عصفت هبا حقب سوداء وفتٌن عمياء 
وأبعدهتا عن طريق الصواب، وعندها يسعد املؤمنون بتحّقق الوعد اإلهلي فتنزلُ 

رج األرض بركاهتا ومتوت البدعة وتنقطع الفتنة. السامء غيثها وختُ

( يف أرجاء املعمورة كام أراد ومثل ما أمر عىل يد املصلح      ويُعبد اهلل تعاىل )عزَّ وجلَّ
العظيم املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.  

    وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني وصّىل اهلل عىل حممٍد وآلِه الطيبني الطاهرين.
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اخلامتـة

بسم اهلل الرمحن الرحيم، وصّىل عىل عىل حممٍد وآله الطيبني الطاهرين

آخر  يف  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  دولة  قيام  إن        
بني  املرير  الرصاع  تم  خيُ وهبا  الطويلة،  البرشية  للمسرية  حتمية  نتيجة  الزمان 
العدل  متّثل  فهي   ،b األنبياء  إليها  دعا  التي  اإلهلية  املثل  إلقامة  البرش  بني 
املنتظرة  الدولة  هذه  قيام  أجل  من  لذا  املصلحون،  به  نادى  الذي  املطلق 
منها. مطلوب  ما  وحتقيق  نجاحها  يف  تُسهم  مناسبة  ظروف  تتوفر  أن  بّد  ال 

يف  العدل  ليعّم  عباده   ) وجلَّ )عزَّ  تعاىل  اهلل  به  وعد  الذي  اإلهلي  الوعد  من  وهي 
طبيعية  الظروف  هذه  تكون  أن  لزم  ذلك،  أجل  ومن  كافة،  املعمورة  أرجاء 
وأن  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  اإلمام  فيه  يظهر  الذي  للعرص  مناسبة 
الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  خيوضها  حروب  يف  واالضطهاد  الظلم  يقارع 
التفوق  يكون  العسكري  التفوق  جانب  وإىل  خارجية،  أم  داخلية  أكانت  سواء 
العلم. عرص  هو  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  ظهوره  عرص  ألن  العلمي، 
بالقضاء عىل  القيام  املنتظرة، فبعد  نتيجة حتمية لقيام دولة احلق  كل ذلك سيكون 
دولته  لبناء  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  يتوّجه  واخلارجية  الداخلية  الفتن 
املباركة التي انتظرهتا اإلنسانية طويال، وكل ما ورد يف البحث هو بحسب ما جاء يف 
أحاديث أهل البيت bعن هذه الدولة الكريمة وقائدها اإلمام املهدي )عجل اهلل 
تعاىل فرجه الرشيف( الذي هو قّرة أعني املؤمنني، املذخور لتحقيق الوعد اإلهلي.

وآخر دعونا أن احلمد هلل رّب العاملني



 واألئمةدراسة حتليلية يف ضوء أحاديث الرسول f االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي     

٢٩٨

     االنتصار النهائي لدولة احلق  بقيادة االمام املهدي 

اهلوامش
1-غيبة الطويس: 282.

2-عقد  الدرر: 200، ط1، 1416هـ.

3-بحار األنوار: 182/53.

4-املصدر نفسه: 190/53.

5-بحار األنوار: 388/52. 

6-منتخب األنوار املضيئة: 192 ف12.

7-صحيح الرتمذي، باب ما جاء يف الدجال: 42.

8-الطرباين الصغري: 139/1.

9-كامل الدين: 525/2.

10-بحار االنوار: 308/52.

11-معجم الطرباين األوسط: 1/ 293. املالحم والفتن: 96.

12-عقد الدرر: 275 ب12 ف2.

13-كنز العامل: 589/14 ح39669.

14-إثبات اهلداة: 3/ 587 ح 804.

15-عقد الدرر: 139 ب6.

16-كتاب الغيبة: 319-320  ح8. دالئل اإلمامة: 249.

17-عقد الدرر: 224 ب9 ف3.

18-كامل الدين: 345/2.

19-بحار األنوار:52/ 236. 

20-املصدر نفسه: 13/ 176 الطبعة القديمة
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21-بحار األنوار: 12/ 182. 

22-منتخب األثر: 483.

23-املصدر نفسه : 483.

24-احلكومة العاملية لإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ، الشيخ مكارم الشريازي: 
 .219

25-غيبة الطويس: 112.

26-مستدرك احلاكم: 4/ 465.

27-دالئل اإلمامة: 233.

28-كتاب الغيبة: 237.

29-بحار األنوار: 390/52.

30-األنبياء: اآلية/105.

31-النور: اآلية/55.

32-احلكومة العاملية لإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(: 100.

33-إثبات اهلداة: 83/7.

34-املصدر نفسه: 83/7.

35-بحار األنوار: 4/53.

36-املستدرك للحاكم: 514/4.

املوسوي:  ياسني  السيد  تعاىل فرجه الرشيف(،  املهدي )عجل اهلل  37-أضواء عىل دولة اإلمام 
.96
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املصادر واملراجع
      القرآن الكريم

واملعجزات، حممد . 1 بالنصوص  اهلداة  إثبات 
العاميل  بن احلسن بن عيل بن احلسني احلر 
ط1،  بريوت-لبنان،  )ت:1104هـ(، 

1425هـ-2004م.

)عجل . 2 املهدي  اإلمام  دولة  عىل  أضواء 
ياسني  السيد   ، الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
املوسوي، العراق-النجف األرشف، ط2، 

1427هـ .

أخبار . 3 لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
املجليس  باقر  حممد   ،bاألطهار األئمة 
بريوت  الوفاء-  مؤسسة  )ت:1111هـ(، 

يف 111جملد. 

)عجل . 4 املهدي  لإلمام  العاملية  احلكومة 
مكارم  الشيخ   ، الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 

الشريازي، إيران- قم، ط1، 1426هـ. 

جرير . 5 بن  حممد  جعفر  أليب  اإلمامة،  دالئل 
احليدرية-  املطبعة  الطربي،  رستم  بن 
يف  املتوسط  القطع  من  األرشف،  النجف 

326صفحة.

األلباين، . 6 للرتمذي  الرتمذي،  سنن  صحيح 
مكتة  األلباين،  الدين  نارص  حممد  ت: 

املعارف، ط1، 1419هـ-1998م .

أمحد . 7 بن  سليامن  للطرباين،  الصغري  املعجم 
بن أيوب الطرباين )ت:260هـ(، بريوت-

لبنان: 139/1.

عقد الدرر يف أخبار املنتظر، يوسف بن حييى . 8
مكتبة  الشافعي،  السلمي  املقديس  عيل  بن 

عامل الفكر- القاهرة.

احلسن . 9 بن  حممد  جعفر  أيب  الشيخ  الغيبة، 
نينوى-  مكتبة  )ت:460هـ(،  الطويس 

طهران.

بن . 10 عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الدين:  كامل 
بريوت- )ت:381هـ(،  الصدوق  احلسني 

لبنان، ط2، 1424هـ-2004م.

واألفعال، . 11 األقوال  سنن  يف  العامل  كنز 
الرسالة-  مؤسسة  اهلندي،  املتقي  العالمة 

بريوت، 1409هـ .

احلديث، . 12 يف  الصحيحني  عىل  املستدرك 
دار  )ت:405هـ(،  النيسابوري  احلاكم 

الفكر- بريوت.

ت: . 13 الطرباين،  للطرباين،  األوسط  معجم 
طارق بن عوض اهلل وحمسن احلسيني، دار 

احلرمني، ط1، 1415هـ-1995م. 

أبو احلسن أمحد بن جعفر . 14 املالحم والفتن، 
بن عبيد اهلل البغدادي )ت: 336هـ(.
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منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش )عجل . 15
الكلبايكاين،  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل 

مكتبة الصدر- طهران.

القائم . 16 ذكر  يف  املضيئة  األنوار  منتخب 
احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، 
عبد  بن  الكريم  عبد  بن  عيل  الدين  هباء 
سنة  حّيًا  كان   ( النجفي  النييل  احلميد 
اهلادي  اإلمام  مؤسسة  ت:  802هـ(، 
ط1،  املقدسة،  قم  السالم(،  )عليه 

1420هـ.


