
(:ع)عقيدة المظفر في طاعة االئمة 

طاعتهم واجبة وهم الهداة واالدالء والشهداء على الناس وعيبة علم هللا وتراجمة وحيه وأركان ( ع)ان االئمة -1
وان امرهم امر هللا والراد عليهم راد على هللا ومن ثم يجب . توحيده وهم االمان ألهل االرض وهم المطهرون 

.االنقياد لهم والتسليم

اليف خلفاء هللا فال يجوز اخذ الدين واألحكام اال منهم وبه يحصل للمكلف فراغ ذمته من التك( ع)بعد كونهم -2
.التي على عاتقه

المهم من بحوث االمامة بنظره هو اثبات رجوع الناس الى االئمة واخذ الدين منهم وليس اثبات ان االئمة -3
وال يهّمنا من بحث االمامة في هذه العصور إثبات أنّهم هم الخلفاء: )، يقول(ص)خلفاء الهيون بعد النبي 

زمن من الشرعيون وأهل السلطة اإللهية؛ فإّن ذلك أمر مضى في ذّمة التأريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة ال
خذ جديد، أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، وإنّما الذي يهّمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في االا 

(.بأحكام هللا الشرعية، وتحصيل ما جاء به الرسول االاكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به

راء ، وبالتالي فبعد تعدد اال(ع)ال يصح الرجوع الى الرواة والمجتهدين الذين ال يستضيؤون بنور ال محمد -4
جة واختالف االقوال بشكل ال يمكن معه التوفيق ، يجب على المكلف ان يبحث ويفحص حتى تحصل له الح

.فراغ اليقينيالقاطعة على اتباع طريق يحصل به امتثال اوامر هللا بنحو قطعي فان االشتغال اليقيني يستدعي ال

وحديث ( ص)وأنهم المرجع بعد النبي ( ع)ان الدليل القطعي دال على وجوب الرجوع االئتمام بآل محمد -5
.الثقلين واضح في بيان هذه الحقيقة

كما ان الترتيب الصحيح والمنهجي للبحوث ان طاعة االئمة ع تكون بعد اثبات إمامتهم وليس العكس: مالحظة
.و أكيدثم بعد اثباتها يثبت وجوب طاعتهم بنح( ع)فعل الشيخ المظفر ، لذا نحن أوالً نبين بعض أدلة امامتهم 



 (:ع)دليل امامة االئمة

ون تقدم بيان القانون االلهي الذي خص هللا به خلفاءه وبه احتجوا على الناس، وقان
ان يعرف وعليه فمن أراد(. النص والعلم وراية البيعة هللا)هللا مؤلف من الفقرات الثالثة 

.فأكيد يجد فيهم هذه الفقرات( ع)امامة ال محمد 

 ليلة وفاته وهو يحدد ( ص)أما النص، فأمام المسلمين جميعاً وصية رسول هللا
االوصياء من بعده الى يوم القيامة

 كما نقلها (( .. اثنا عشر اماما واثنا عشر مهديا))وهذا يعني ان ال محمد االوصياء هم
111الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص

1- االثنا عشر اماما واالثنا عشر ( ع)متواتر معنى، ألنها تبين قسمين آلل محمد
مهديا وكال الصنفين ورد عن ال محمد عشرات الروايات في ذكرهم كما هو واضح، وقد 

،.قام انصار االمام المهدي بإخراج بعض تلك الروايات في كتبهم

2-واترها ان هذه الوصية مقرونة بعدة قرائن قرآنية وروائية تؤكد صدورها، وبعد ثبوت ت
من المعنوي واعتضادها بالقرائن التي توجب العلم بها فبكل تأكيد ال تكون داخلة ض

.كما صرح كبار العلماء( صحيح حسن موثق ضعيف)التقسيم الرباعي للحديث 



الوصية دليل صدق الوصي
ه وها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسول محمد ص ليلة وفات))....مقتبس من كالم السيد احمد الحسن ع

ل من موجود منذ أكثر من ألف عام في الكتب ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطلع عليه ولكن لم يتمكن مبط
لم ادعائه مع كثرتهم فاهلل صرف عنه كل مدع كاذب حيث ادعى كثيرون النبوة واإلمامة والمهدوية ولكن أبدا
دم من يتمكن احدهم من خرق حجاب هللا المضروب على هذا الكتاب فيدعيه وهذا الواقع يؤكد ما بينته فيما تق
د ص أن وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضالل بذاته يعني انه ال يدعيه غير صاحبه الذي ذكره الرسول محم

ومن يدعيه فهو صادق وهو صاحبه وهذا كاف كدليل تام وحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة فمن أراد الحق 
دين هللا ومعرفة أحقية هذه الدعوة تكفيه الوصية وادعائي أني المذكور فيها، وهناك أدلة كثيرة غيرها كالعلم ب

يرها من سبل وبحقائق الخلق واالنفراد براية البيعة هلل وأيضا النص من هللا مباشرة بالوحي لعباده، بالرؤيا وغ
عدد كبير شهادة هللا عند خلقه لخلفائه في أرضه فكما شهد للمالئكة بخالفة آدم ع بالوحي فقد شهد هللا عند

ي أرضه من الناس المتفرقين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب بان أحمد الحسن حق وخليفة من خلفاء هللا ف
ِ َشِهيداً : ))وقد قال تعالى  [79: النساء (( ]َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاسِ َرُسوالً َوَكَفى بِاّلله

يَْشَهُد بَِما أَنَزَل إِلَْيَك أَنَزلَُه بِِعْلِمِه َواْلَمآلئِ : )) وقال تعالى ُ كِِن ّللاه ِ َشِهيداً لّـَ :النساء (( ]َكُة يَْشَهُدوَن َوَكَفى بِاّلله
166.]

لمهدي كما وأيضا بالنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسول هللا ص على نصرة المهدي واسماه خليفة هللا ا
في الروايات الصحيحة في كتب السنة، وقد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسول هللا ص احمد واسم أبي 

ماعيل، يواطئ اسم أب رسول هللا إسماعيل كما نصت الروايات والرسول ص قال أنا ابن الذبيحين عبد هللا وإس
راد براية وقد جئتكم بالنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضالل لمن تمسك به وجئت بالعلم واالنف

 ص البيعة هلل فاتقوا هللا يا امة محمد ص وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة هللا المهدي الذي دعاكم رسول هللا
.لنصرته ولو زحفا على الثلج وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا في الدنيا واآلخرة

أحمد الحسن

 هـ 1433/ شوال.))

قاماتوقد أثبت هذا النص التشخيصي بالدليل النقلي والعقلي لدي جميع المسلمين وفرقه عن ادعاء الم





 (ع)داللة حديث الثقلين على امامة االئمة
 ههو حديث الثقلين المستفيض ذكره عند كل المسلمين، وهذا نص( ع)من االدلة الواضحة التي تؤكد امامة ال محمد:

 ردا على إني تارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي ولن يفترقا حتى ي: قال النبي ص: ) عن علي عليه السالم ، قال
.68ص2ج: عيون اخبار الرضا ع( الحوض 

خر عن أبي سعيد قال قال رسول هللا ص انى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآل: ) وهذا نموذج مما عند اهل السنة
:  حمدمسند ا( كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

.14ص3ج

وحديث الثقلين يؤكد:

1-ان النبي ص ترك في امته امرين ال ثالث لهما وهما الكتاب والعترة.

2-ان العبد اذا ما اراد االهتداء وعدم الضالل فما عليه اال التمسك بهما.

3-ان الكتاب والعترة ال ينفك احدهما عن االخر ابدا.

4-وحان الحديث كما يؤكد على وجود الكتاب حتى يوم القيامة فان وجود امام من العترة معه امر يؤكده الحديث بكل وض.

5- مراجعة حدد العترة الذين جعلهم عدال لكتاب هللا، وفي ذلك روايات كثيرة عند جميع المسلمين، ويكفي( ص)ان النبي
لنبي ، فان ا(انما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا: )احاديث الكساء وسبب نزول قوله تعالى

.بيهن ان اله هم علي وفاطمة وأوالدهما الطاهرين( ص)

وهذه روايات أخرى مما ذكر المظفر مضامينه في بحثه:

مهًة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ : )فهم الشهداء على خلقه سبحانه، قال تعالى
ُ
َعلَى النَّاسِ َويَُكوَن الرَُّسوُل َوَكَذلَِك َجَعْلناُكْم أ

146ص1ج: الكافي« نحن االَمة الوسط، ونحن شهداء هللا على خلقه»: حيث ورد عنهم ع. 143: 2البقرة ( َعلَْيُكْم َشِهيداً 
.4و2ح

 نحن خزهان علم هللا، ونحن تراجمة وحي هللا، ونحن » (: ع)وهم تراجمة وحي هللا وخزان علمه، ورد عن ااِلمام الباقر
.192ص1ج: الكافي« الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق االَرض 

 علنا أبوابه، إنه هللا تبارك وتعالى لو شاء لعرهف العباد نفسُه، ولكن ج» : قوله( ع)وهم باب هللا وصراطه، عن أمير المؤمنين
:  الكافي« ن وصراطه، وسبيله، والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن واليتنا أو فضهل علينا غيرنا فانههم عن الصراط لناكبو

.184ص1ج

وهناك روايات كثيرة تبين فضلهم ومقامهم وكمالهم.


