
امامت تطبيقی  
مباحثی در امامت و خالفت   

دکتر علی موحدی    



فصل اول

) ص( شوون پيامبر اکرم         



درس يکم  
تبليغ  :  شان اول   

هو الذی بعث فی االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم                         
و يعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبين                             

)٢/ جمعه( 

شان تبليغ شامل دريافت و ابالغ وحی می باشد که در اين آيه به                 
.تالوت آيات تعبير شده است       

در دريافت و ابالغ وحی از خطا      )  ص( الزم است پيامبر اکرم     
و اشتباه مصون باشد تا در نقض غرض در اصل ارسال رسل               

. پيش نيايد    



درس يکم   
تعليم و تبيين وحی      :  شان دوم 

نشانگر شانی سوای     “ يعلمهم الکتاب و الحکمه  ” سوره جمعه   ٢در آيه   
.تالوت و ابالغ وحی است که همان تعليم کتاب خداست       

 نشانگر اين     ) ۴۶/نحل (  “  و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم        ”    آيه  
نازل شده است تا ايشان توانايی        ) ص( است که حقايقی بر پيامبر اکرم         

.الزم برای تبيين آيات خدا را داشته باشد        
بنا بر      .  اين آيه، تبيين آيات را بطور مطلق بر پيامبر خدا واجب نمی کند            

ی  اين در دست نداشتن بيانی از ايشان در بسياری از آيات، شان تبيين وح          
. ايشان را از بين نمی برد   

نصوص قرآن نياز به تبيين ندارد و معنای ظاهری سايرآيات، قابل درک                         
.                                  و فهم است ولی استناد آن به خداوند نيازمند قرينه قطعی است            



درس يکم   
مبين قرآن بايد معصوم از خطا باشد      

در توضيح آيات قرآن، هر آنچه را به خداوند         )  ص(پيامبر اکرم      
نسبت می دهد بايد با مراد و مقصود خدا مطابقت داشته باشد              

در غير اينصورت همانند شان دريافت و ابالغ وحی دچار          
. نقض غرض می شويم       



درس دوم 
مقام واليت مطلقه    

واليت تشريعی : شان سوم

حق تصرف   ” و “ صاحب اختيار بودن   ”  معنای اصلی واليت      
. است“ داشتن

اعم از تشريعی و تکوينی است و در            )  ص(واليت پيامبراکرم       
.اين کتاب واليت تشريعی مورد بحث است          

واليت تشريعی به معنای وجوب اطاعت در اعمال اختياری                
. است



درس دوم 
مقام واليت مطلقه    

واليت تشريعی : شان سوم

: برخی ار آيتی که به اين معنا داللت دارند           
 در اين آيه اولويت      ).۶/احزاب( “ النبی اولی بالمومنين من انفسهم               ” -١

پيامبر محدود به حدی و مقيد به قيدی نيست و واليت مطلقه می                    
.باشد

و ما کان لمومن و ال مومنه اذا قضی اهللا و رسوله امرا ان                    ”  -٢
يکون لهم الخيره من امرهم و من يعص اهللا و رسوله فقد ضل                      

   )٣۶/احزاب( “  ضالال مبينا    



درس دوم 
مقام واليت مطلقه    

واليت تشريعی : شان سوم

نشانگر اين است که اگر در موردی خدا و رسول           ”   الخيره من امرهم    ” 
. حکمی دادند ،  در آنجا مومنين ديگر صاحب اختيار امور خود نيستند               

به صورت مطلق آمده       “ اذا قضی اهللا و رسوله امرا   ” در آيه   “ امرا”  کلمه 
.است و مقيد به وصفی نيست     

در آيه ی فوق نشانگر وجود دو حکم مجزا برای                 “ اهللا ”به  “ رسول”عطف  
.خدا و رسول است   

در عطف اصل اين است که معطوف و معطوف عليه مغاير هم باشند و               
. نه متحد با هم     

اگر حکم خدا و حکم رسول يکی باشد اضافه رسول به خدا لغو و بيهوده                  
.    می باشد



درس دوم 
مقام واليت مطلقه    

واليت تشريعی : شان سوم

)٧/حشر( “ و ما اتيکم السول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا                  ”-٣
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