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 مقام اإلمامة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما هو مقاُم اإلمامِة الواجبِة يف فكِر العلويِّني النُّصرييِّني؟

 

 باإلمامِة!! صاحُب احلقِّهو َمن ولكنَّ اخلالَف على ، ضرورًة واجبٌةعندنا  مامُةاإل

قائًما ، لنَّاِسل ، هاٍداألمِر صاحِبالبدَّ أن يكون ُمَمثِّاًل ل العظيَم قاَمَماْلفَمن وجَب أن يتبوََّأ هذا 

 والقوِل يف الفعِل ِزعِجُماْلإظهاَر  اُسالنَّسأَلُه  ، ِإْنَداِمَغٌة ُهُتجَُّحَوقاطٌع  ُهاُنرَه، ُبَجَجاحُل قطَعَيِل ِةجَّباحُل

، ِهوتأويِل ِنالقرآ نزيِلَتِب عارًفاعاماًل به، و األمِر صاحُبأراَدُه ا ًما مَبعاِل، هٍدُجال و اٍءَنَع رِين َغِم أظهَرُه

 ِهوصااافاِت ِهكاِتَلَم يف مجيِع للحقِّ ادُقالصاااَّ ثاُلِماْلفهو ، فاِتالصاااِّ ميِمعن َذ ُمَنزًَّها، اخلصااااِل مجيَل

ِة يتلخَُّص بقوِل يف رؤيتهم ِلَمقاِم اإلماموالشِّيعِة ، هلذا فإنَّ ما مييُِّز العلويِّنَي عن السُّنَِّة ِهفعاِلأو ِهوخصاِل

)مثاُل َمَحلِّ اإِلَماِم ِفي اأَلرِض مثاُل َمَحلِّ الَباِري ِفي السَّااااااااااَماِء، َوِإنَّ  علينا سالُمُه:اِدق اإلماِم الصَّ

 َلَفَسَدَتا(. اللَُّه ِإالَّ َهٌةآِل ِفيِهَما َكاَن اَل َيُجوُز َأن َيملَكُه َوُيَدبَِّرُه ِإالَّ َواِحٌد، ِلَقوِلِه َتَعاَلى: َلْو ُملَكاْل

ُُ و ا مَّوَل  َجَجُح قطُعيكانت احلاجُة ماسًَّة لوجوِد اإلماِم الذي  حريُفوالتَّ بديُلالتَّانتشاَر الكذ

 تلُفخيوال  اهلدايُة َيْلَتفَّ حوَلُه املؤمنوَن وال ُيَخاِلُفوَنُه، َفَتُعمَُّف ،بالربهاِن لنَيقوَِّتُماْل وألسااانَة لنَيأوَِّتُماْل

 على ِإزالِة ُةجَّاحُل يِهَدَلَو عنُه ُلما ُيسااااَأ علُم ُهعنَدإْذ ، واألهواِء آلراِءأحكااِم الدِّيِن تبًعا ل  يفاملؤمنوَن 

 .واألضاليِل واجلهاالِت واألباطيِل األوهاِم

كما  هم.يهِدوَي همَحِلْصُيأصوَل ِديِنهم وتعاليَمُه، َوهم َفرَِّعُيِل، للنَّاِس ماَماإلاهلُل تعاىل  َبنصَّهلذا 

، بعَد اإلماِم ماِماإل ِبينصتتعاىل بأليٍّ كاَن، لذلَك أمَرُه عنه  بليَغالتَّ)ص(  سوُلالرَّ أن يرتَك ساتحيلُ َي

 ْأُمُرُكْمَي الّلَه )ِإنَّ: عز وجل اهلل غرِيِه، والدَّليُل قول تركعليه  جلاَز عليه ترك هذا الواجِب ولو جاَز

علينا  )ع( اإلمام جعفر الصااَّادق ُخَنيس بن ُمعلَّىَأْهِلَها( حيث سااأل ساايدنا اْل ِإَلى اأَلَماَناِت ُتؤدُّوْا َأن

َُ عنهسالُمُه  علينا قال عنَدُه(، و شيٍء كلَّ بعَدُه الذي اإلماِم إىل َيدفَع أن َلاألوَّ اإلماَم اهلُل )أمَر: فأجا

 إليِه(. فُيوصي َبعِدِه ِمن الذي اإلماَم يعرُف اإلماَم أيًضا: )إنَّسالُمُه 
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، َوِصيًّا ماُماإل َبصُِّنرسالًة  اهلُل َثَعى َبَتَم، َوُةماماإل ِتَبَجَو ُةلاسالرِّ ِتَبَجى َوَتَمهذا يعين أنَّه 

َل ِخالَلَها َأمَّن َجَعَل اأَلْرَض َقَراًرا َوَجَعَحقيقٍة، لذلك قال تعاىل: ) بغرِي ريعَة، وال َشبال ِإماٍم رسالَةفال 

َوى (، وقد َرْم ال َيْعَلُموَنَأْكَثُرُه َرَواساِاَي َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأِإَلٌه مََّع اهلِل َبْل َأْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها

وَن، يا ُمَفضااِّل، األرُض هُم امُلؤِمُن)قال: علينا سااالُمُه أنَّ اإلماَم الصااَّادَق  )ع(ساايِّدنا املفضااَُّل بن عمر 

 .(والرَّواِسي ُهُم األِئمَُّة

و ثابٌت عنهم الرِّجَس كما ه م الذيَن أذهَب اهلُلُه، َفًةخاصَّ دينيًَّة بوِة مكانًةألهِل بيت النُّوإنَّ 

 (، وهم نفُساطهرِي: )ِإنَّمَاا ُيِرياُد اللاَُّه ِليُاْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريً    التَّ من آياةِ 

ْا َنْدُع باهلِة: )َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوُميبِّ كماا هو ثااباٌت من آياِة الْ    النَّ

َكاِذِبنَي(، وهم ْلَناءَنا َوَأْبَناءُكْم َوِنسَااءَنا َوِنسَااءُكْم َوَأنُفسَاَنا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة الّلِه َعَلى ا   َأْب

ُِ كما هو ثابٌت من حديث الثقلنِي اْل سول )ص(: الرَّ لَِّم بصحَِّتِه وتواتِرِه، وهو قوُلاااااَسُمأعداُل الكتا

َُ اهلِل وعرتتِي أهل بييت(، َلَقخملٌِّف فيكم الثَّ)إنِّي  ابٌت ثدَّتهم كما هو تعاىل مو اهلُل قد فرَضوني: كتا

 االَة عليهم جزًءاالصَّاجعَل ْرَبى(، واَودََّة ِفي اْلُقااْلَم ا ِإالًَّراَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجااااا  ودَِّة: )ُقل الَّ َأْسَممن آية اْل

 على محمٍد الِةيزاِن أثقُل من الصَِّملقول رسول اهلل )ص(: )ما يف اْلالرَّسوِل على  الِةمن الصاَّ  ُأال يتجزَّ

هلِل )ص( مسَِّي رسااوُل الذلَك َح اجلنَّة(، وْد ُرِجي مل َيى آِلَليَّ ومل ُيصاَالِّ َعَللَّى َعوآِل محمد، وَمن صاَا

ِة حَُّل بصاِاه إمام، والَ ُيجاَدنَّه إمام، وقال عن احلسااني )ع( أإماًما، وقال عن احلساان )ع( أنَّعندنا 

 سوِل )ص( هذه.أقواِل الرَّ

ٌٌ محموٌد دلَّ على اهلدايِة  كلماُة )أئماَّ   ْتورَدوقاد   ة( يف القرآِن الكريم مخَس مراٍت، منهاا لف

َلْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيَراِت ِإ اليت تقوُد حتمًاا إىل احلقِّ يف قوله تعاىل: )َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَنا 

ِرَنا امًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمااِديَن(، وقوله تعاىل: )َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئااِ زََّكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاباا ِة َوِإيَتاء الاَلاا َوِإَقاَم الصَّ

ٌٌ مذموٌم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواَلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن(، وقوله تعاىل: )َوَنْجَعَلُهْم  ِرِثنَي(، ومنها لف

اِر البواِر، وهم ىل َدرُّ أتباَعها إُجوِء اليت َتِة السُّدَوِة الضَّالِة وُقرجعيََّمالقيادِة الفاسادِة والْ  لَّ على طبيعِةَد

ََ يف قولاه تعااىل: )َفَقاِتُلوْا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَّهُ    الذيَن  ِهعون وجنوِدْم اَل َأْيَماَن َلُهْم(، وفركبعِض زعمااِء قري

وقد فرََّق  ،يقودوَن إىل الناِر يف قوله تعاىل: )َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ال ُينصاَاُروَن(

 وأنتم طاَعَتنا، اهلُل فرَض قوٌم قوِلِه: )حننبني أئمَِّة احلقِّ وأئمَِّة الضَّالِل بعلينا ساالُمُه  اإلماُم الصاَّادُق  

 جبهاَلِتِه(. النَّاَس َيعُذُر ال مَبن تأمتُّون



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

3 
 

ثََّلًة َمتَّفُق بالكامِل مع البياِن ألحكاِم اإلمامِة، ُمتبوِة النُّ بيِت أهالِ  نصااااوَصٌِ أنَّ الَحُماْل َنوِم

رسااوَل ًبا ِطاَخُم َلها القرآُن الكريُممََْجبعِدِه، واليت َأمن علينا سااالُمُهم  والرُّسااِلإبراهيَم ساايِّدنا بإمامِة 

لذي أساااانَد تعاىل هو ا ا(، فاهلُل: )ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًمبقوله تعاىلعلينا سااااالُمُه إبراهيم الوالية 

 إبراهيَم حيُث قاَل:عِد ن َباؤوا ِمِة الذيَن َجمنصااااَب اإلمااماِة إلبراهيَم، وكاذلَك قوله تعاىل عن األئمَّ   

 )َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة(، )َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة(، فاستعمل كلمات: )جاعلك، وجنعلهم، وجعلناهم(.

ينا عِنوما َي ،ِةعاليِم اإلهليَّقودوَن اخللَق وفَق التَّهدوَن بأمِر اهلِل وَيَي ٌةأئمَّ همأنَّ فممَّا سااابَق جنُد

حيث  م()اإلمام علي إماِم األئمَِّة قَّوُه عن َلا َتَمَك وا معنى اإلماامةِ ُجبوِة عاالَ النُّ بياتِ  أهالِ  َةهو أنَّ أئماَّ 

 َك، ظاهٌر َموجوٌد، أو َخاٍف َمْغُموٌر ِلَكيالِقاا جٍَّة َلَك َعلى َخاا قال: )اللَُّهمَّ إنََّك ال ُتخلي األرَض ِمن ُح

 ْتَرن َجوَّى بهم َمساَاٌد، وال ُيِة أَحاألمَّ ٍد من هذِهمَّال ُتبِطَل ُحجََّتَك(، وقال أيضاًاا: )ال ُيقاُس بآِل مح

هم الي، وَلَحُق التَّيُء الغالي، وبهم ُيْلِفاُد اليقنِي، إليهم َيَميِن وِعنعَمُتُهم علياه أبًدا، هم أساااااُس الدِّ 

 (.ُةراَث، وفيهم الوصيَُّة والِوالواليُة

ني، ِمُج اهلِل على العاَلَج، وُحاملؤمننيُة )حنُن أئمَّ علينا سالُمُه:وقال اإلمام علي زين العابدين 

نَي املؤمنني(، وقال أيضاااًاا: )حنن خلفاُء األرِض، وحنُن أوىل جَِّلَحُمرِّ اْلوسااااادُة املؤمنني، وقادُة الُغ

ًما َلقمَتُه َعأيَنَك يف كلِّ أواٍن بإماٍم َت ِدة: )اللهمَّ إنََّك أيَّْدجاديَّحيفِة السااااَّ(، وقال يف الصااااَّباملؤمنني

اَعَتُه َت َطاِنَك، وافرتْضَوْضىل ِرإ السَّبيَلَتُه ْلَعَجِلَك َوْبَلُه حَبْبَت َحْلَصما َوَدْع، َبأرضِاكَ ناًرا يف َماِدَك َوَبِعِل

قيَل  (. كماِت األرُض بغرِي إماٍم َلَساَخْتَيِق)لو َبعلينا سالُمُه: ادق وقال اإلمام الصَّ َتُه(.َيِصْعَت َمذَّْرَحَو

مِس إذا وَن بالشاااَُّعِفنَت)كما َي علينا ساااالُمُه:ساااتوِرق فقال َمجَِّة الغائِب اْلاُس باحُلُع النَِّفنَتله: كيَف َي

ُُ(.َتَس  َرها السَّحا

ى أنَّها ركٌن )ص( علالرَّسااوُل بوِة قد بيَّنوا اإلمامَة كما بيََّنها َة أهِل بيِت النُّعين أنَّ أئمَّوهذا َي

 َيهِدأن َي َة اإلماِمن رسوِلِه، وأنَّ مهمَّن اهلِل وُمعَلٌن ِميِن ال ِغَنى عنه، وبأنَّ اإلماَم ُمعيٌَّن ِمدِّمن أركان ال

ُف ااااتَِّصُمِه اْلاِنمنياها، ألنَُّه الوحيُد يف َزيِنها وُدُتها يف أموِر ِدَوْدُعها وُقِجْرِة وَمألمِر اهلِل، فهو قائُد األمَّ

 يا.نيِن والدُّؤهَُّل الوحيُد خلالفِة النيبِّ يف أموِر الدُِّمِة لإلمامِة، واْلارعيَّفاِت الشَّبالصِّ

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


