
عقيدة الشيخ المظفر في عصمة اإلمام
واحش، ما أّن ااِلمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والف: ونعتقد

.ظهر منها وما بطن، من سّنِ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً 

ظة كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان؛ الَّن االَئّمة حف
نا أن الشرع، والقوَّامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضا

.بال فرقنعتقد بعصمة االَنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة االَئمة،

:أقول

مة قد تقدم الحديث عن عصمة االنبياء ودليلها وهو ذاته الكالم في عصمة االئ
.عليهم السالم

وأما تحديد وقت عصمتهم وهل هو من زمن الوالدة أو بعده، فما يهمنا نحن 
الى كمكلفين ومأمورين بطاعة خلفاء هللا هو ان خليفة هللا حينما يدعو الناس

هللا يكون معصوما وال يخرج الناس من حق وال يدخلهم في باطل، واألكثر من
.ذلك ال يعنينا وليس من شاننا

ي ذلك يبقى ان السهو والغفلة والنسيان ال تنافي العصمة وقد مضى الحديث ف
.ايضا



عقيدة المظفر في صفات االمام وعلمه:

1- افضل الناس في جميع صفات الكمال( ع)ان االئمة.

2-ان طريق علم االمام هو النبي ص او االمام الذي قبله.

3-ة المستجدات يعلمها االمام باإللهام بقوة قدسية مودع
.فيه

4-االمام يعلم باألشياء على وجهها الحقيقي وال يحتاج
.الى معلمين مطلقا

5-البحوث الفلسفية اثبتت امكان وصول االنسان الى
المعرفة بال حاجة الى مقدمات وبراهين وتربية معلمين،

.وبالتالي فحصول مثل ذلك في االمام امر ممكن

6- ان االئمة لم يتربوا على يد احد ولم يتعلموا من احد
.حتى القراءة والكتابة

7-االمام ال ُيسأل عن شيء ويقول ال أدري.



صفات االمام وفق قول الحق
بالنسبة الى صفات االئمة فهي ذاتها صفات خلفاء هللا في أرضه ومنهم

عيسى وموسى وإبراهيم ومحمد وجميع خلفاء هللا الباقين التي اوضحها 
ألنهم ( ص)كتاب هللا الكريم، نعم هم أفضل منهم ما عدا جدهم المصطفى 

لما كانوا خلفاءه ( ع)أفضل الخلق طراً وأعلمهم، واألئمة ( ص)خلفاء له وهو 
مع ( ع)وورثة علمه فبكل تأكيد يكونون أفضل منهم، ولذا لما يجتمع عيسى 

.يأتم به ويصلي خلفه دون العكس( ع)المهدي 

في الروايات نقبل منها ما يتم( ع)إن الصفات الواردة لالئمة : واألمر اآلخر
ن عرضه على المعصوم اليوم، وال يمكن لنا االخذ بكل رواية ولو كانت اتية م

عدم ، كما ليس بوسعنا الرد لمجرد(ع)قبل الغالة الذين تقولوا على آل محمد 
 به التعقل، والمنهج الصحيح اليوم هو العرض على المعصوم الذي تفضل هللا

.علينا

 افضل الخلق بعد جدهم وأشجعهم وأعلمهم ووو فهذا مما ال ( ع)اما كونهم
هم الى هللا وان( قبلة)ومثله انهم واسطة . شك فيه وتضمنته روايات عديدة

د ظل اسمائه الحسنى وتتنزل عليهم المالئكة وتعرض عليهم اعمال العبا
وأنهم خلقوا من نور العظمة وأنهم محدثون وما شابه فهذا كله وغيره ثابت 

.ديدة، مما بينه ابنهم السيد احمد الحسن في كتبه الع(ع)لهم بنص كالمهم 



الخالصة

وأما مثل انهم ال يسهون وال ينسون مطلقا او انهم يحملون في
الجنوب دون االرحام او انهم يتحدثون بكل لغة او تطبع اقدامهم

في االحجار وأنهم ال ظل لهم اينما مشوا ، فهو غير صحيح نعم 
قد يحصل ذلك على سبيل المعجزة متى ما شاءها هللا ، وهذا 

يث مما ال شك فيه ولكن ال يشترط ان يكون ذلك مالزماً لهم بح
يكون هو الطريق المعرف بهم كما يروم البعض من انصاف 

أما ما المتعلمين طرحه اليوم، وانما االمام يعرف بما عرفه هللا به و
م ذكر فان شاء هللا اجرائه على يديه وعلمه منطق الطير كما عل

او ألسنة الناس المختلفة فهو له سبحانه وذلك( ع)سليمان 
بي فضل منه، وإال فال يضر بعدم كونه اماما، واال فلماذا بعث الن

ا احتاج مثال رسائله الى كسرى وقيصر باللغة العربية، ولماذ( ص)
ى الى مترجم ليتعرف على ما في ألواح موس( ع)امير المؤمنين 

!!؟كما نصت على ذلك الروايات ( ع)


