
عقيدة المظفر في االمامة

:يوضح الشيخ المظفر رأيه في االمامة ويرى

.انها اصال من اصول الدين الخمسة بنظرهم-1

.يجب النظر والبحث فيها وال يجوز فيها تقليد االباء وغيرهم-2

:ان االعتقاد باإلمامة يكون من جهتين-3

.اما من جهة كونها اصال من اصول الدين كما تقدم-

كلها وإما من جهة ان هناك تكاليف شرعية في ذمة المكلف ويجب عليه عقال امتثالها، وليست-
كاليف، بمتناول يده ويعرفها، اذن يجب عليه اتباع شخص يحصل باتباعه فراغ ذمته من تلك الت

.وهو االمام

وجبت هي بنفسها ا( التي اقتضت بعث االنبياء)أي ان قاعدة اللطف . ان االمامة لطف كالنبوة-4
.وجود االمام في كل زمان، وبالتالي فاالمامة استمرار للنبوة

تيار او بنص االمام السابق وال سبيل لالخ( ص)طريق معرفة االمام يكون بنص رسول هللا -5
.وانتخاب الناس فيها

ه من مات ولم يعرف امام زمان: "بال امام لقوله ص( ص)ال يمكن ان يكون الناس بعد النبي -6
".وان من امة اال خال فيها نذير: "وقوله" لكل قوم هاد: "وقوله تعالى". مات ميتة جاهلية

اء ال يخلو عصر من العصور من االمام المفترض الطاعة من هللا سواء اطاعه الناس ام ال، وسو-7
.كان حاضرا ام غائبا

كيف يكون امام وهو غائب ؟: واذا اشكل احد 

في الغار والشعب ، وأما مجرد كون غيبة النبي قصيرة واإلمام( ص)كما غاب النبي : الجواب 
ن في خالفته طويلة فهذا ال يعد فرقاً بنظر العقل، اذ لو كانت الغيبة ممتنعة على خليفة هللا وتطع

.فهي ال تصح سواء طالت فترتها ام قصرت



عقيدة اإلمامة وفق قول الحق

عبارة عن تقّدم شخص ليتبعه : االمامة في اللغة هي
دون الناس ويقتدون به، فيكون المقتدى هو االمام والمقت

المؤتم به إنساناً، كأن يقتدي: فااِلمام. هم المأمومون
.أئمة: بقوله أو فعله، وجمعه

منصب : أما المعنى االصطالحي لكلمة االمامة فهي
عض فب.. ومقام إلهي يخص به هللا سبحانه بعض خلفائه 

اماماً فخليفة هللا مرة يكون. خلفاء هللا ائمة وليس العكس
.وأخرى يكون نبياً وثالثة يكون رسوالً 

ن وقد تقدم في أول بحوث هذه الدراسة وتحديداً عند بيا
ان طبيعة اختالف مقام ( االستخالف)أصل الدين الواحد 

حمله الخليفة االلهي تابع الختالف التكليف االلهي الذي ي
.الخليفة من قبل ربه سبحانه الى الناس

ده وعل كل حال، فإننا نقصد باإلمام هو ذلك الرجل الذي بي
حق األمر والنهي والطاعة وتدبير أمر الناس بأمر هللا 

.سبحانه وتعالى



مقام االمامة أرفع من النبوة
ْلَنا بَْعَضُهْم َعلَى تْلَك الرُُّسُل َفض  : )ان التمايز بين الرسل واضح وذكره هللا تعالى فقال

د هللا ، فمنهم من له مقام النبوة ومنهم من له مقام اإلمامة، والثاني اعظم عن(بَْعض  
:قدراً، وللتدليل عليه هناك امور عدة، هذان أمران منها

كلمات قد أوتي مقام االمامة بعد ان كان نبيا وابتلي من قبل ربه ب( ع)ان ابراهيم : أوال
ال ق. فأتمهن، وبعد ان اجتاز ذلك االمتحان تفضل هللا سبحانه عليه بمقام االمامة

اَل َوِمن  َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلن اسِ إَِماماً قَ َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بَِكلَِمات  َفأَتَم ُهن  : )تعالى
[124: البقرة ]ُذرِّي تِي َقاَل الَ يََناُل َعْهِدي الظ الِِميَن 

 ًه األمان، ان هللا سبحانه يسلم على خليفته الذي له مقام النبوة وهو من يعطي: ثانيا
صورة وأما االمام فهو يسلم على نفسه ويعطي لنفسه وللناس االمان؛ النه مثل ربه ب

( عليه السالم)وهذا ما نجده في كالم أبي الحسن الرضا . اعلى فصار امانه امان هللا
يوم ولد و يخرج من بطن : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثالثة مواطن: )اذ يقول

ا لم امه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين اآلخرة وأهلها، ويوم يبعث حيا فيرى أحكام
في هذه الثالثة مواطن ( ع)يرها في دار الدنيا، وقد سلم هللا عز وجل على يحيى 

ْوَم ُيْبَعُث َحيًّا وقد سلم عيسىَوَسالٌم َعلَْيِه يَْوَم ُولَِد َويَْوَم يَُموُت َويَ : وآمن روعته، فقال
الُم َعلَي  يَ : على نفسه في هذه الثالثة مواطن، فقال( ع)بن مريم  ْوَم ُولِْدُت َوالس 

ْبَعُث َحيًّا
ُ
.الكافي( َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أ

 عليه السالم –قال تعالى مخبراً عن عيسى (: ) ع)قال السيد احمد الحسن- :
ْبعَ }

ُ
الُم َعلَي  يَْوَم ُولِْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أ ، أي إّن عيسى عليه السالم {ُث َحيّاً َوالس 

نل وأشار تعالى إلى من لم ي. نال مرتبة اإلمامة، فهو يعطي األمان لنفسه وللناس
ْوَم ُولَِد َويَْوَم َوَسالٌم َعلَْيِه يَ }: مرتبة اإلمامة منهم كيحيى عليه السالم قال تعالى

يعطي للناس ولنفسه ، أي إنه لم يصل إلى مرتبة اإلمامة لكي{يَُموُت َويَْوَم ُيْبَعُث َحيّاً 
َد الطريق لعيسى عليه السالم ووّجه الناس إليه عليه ال ( سالم األمان، وإنما هو مه 

.128س4ج: المتشابهات



الخالصة
ويترتب على هذا:

له ان االعلى مقاما ينطوي على المقام االدنى بكل تأكيد، فخليفة هللا الذي
.مقام االمامة اكيد ان له مقام النبوة 

 يقول السيد احمد الحسن رادا زعم من قال ان العبد الصالح اعلم بالباطن
طرق فالعلم من هللا سبحانه وتعالى في: )) .. وموسى اعلم بالشريعة ما يلي

ه السماوات والشرائع، والغيب يحدده مقام اإلنسان فال يمكن أن هللا سبحان
د  وتعالى يفيض على عبد في مقام أدنى علماً أعظم من علم يفاض على عب
ه أي في مقام أعلى، ليس ألنه سبحانه غير قادر بل ألن األمر واحد في حقيقت
صالح إفاضة العلم والمقام فال يمكن القول إّن موسى اعلم في أشياء والعبد ال

ي أعلم في أخرى، فاألعلم هنا أعلم في األمور جميعاً، فلسنا نتكلم عن كتاب
ن هللا فيزياء وكيمياء بل نتكلم عن ملكوت السماوات والشريعة، نتكلم عن دي

احدة سبحانه الذي جاء به األنبياء ونسبة أمور الدين للنبي والوصي المرسل و
وات وليست متعددة أو متفاوتة، فمن يعلم منهم بنسبة ما في ملكوت السما
غيبية يعلم بنفس النسبة في الشريعة، فإذا كان العبد الصالح أعلم باألمور ال

.  وطرق السماوات من موسى فهو حتماً أعلم من موسى في الشريعة أيضاً 
وإذا كان موسى أعلم من العبد الصالح في الشريعة فهو حتماً أعلم منه في

(( .األمور الغيبية وطرق السماوات 




