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 تِ را هزدم وِ رایتی تِ تایستی «ةرای ولّ» اطالق وِ ذض ایي تصیز اتی ی صحیحِ هَرد در دیزٍس تحث ی ًتیجِ

 .وٌذ هی دػَت اهلل یا حك سَی تِ وِ رایتی ًِ ،ضَد ذهمیّ وٌذ هی دػَت حك هماتل در یا خَدش

برجوازتقییداطالقروایتاشکال

تَاى تذٍى لزیٌِ  ٍ ایي ػوَم را ًوی وٌذ هی استغزالی ػوَم تز داللت ول ی ولوِ وِتِ ایي  ضذ هطزح اضىالیّوچٌیي 

 لیام لثل تزفغ رایة ولّ» :اًذ فزهَدُ وِ السالم ػلیِ هَال رٍایت ظاّز ٍ تاضین ها اگز یؼٌی ذ وزد.میّهیا دلیل هحىن، 

 .ّستٌذ سهاى حیث اس حك رایة ٍ تاطل رایة تطخیص همام در السالم ػلیِ اهام 1«...

 را اطالق آى تَاًین ًوی تَد واهل حىوت هاتهمذّ اگز ٍ است ثاتت حىوت هاتهمذّ ٍجَد تا اطالق وِ گذضتثالً ل

 ٍ تاضذ حىن تیاى صذد در هَال وِ است آىّن ػثارت اس  حىوت هاتهمذّ ؛ٌینو ػول ّواى تِ تایستی ٍ وٌین همیّذ

 اس فزضی ٍ احتوالی لیذ تا تَاًین ًوی دیگز ضذ، ثاتت اطالق حىوت هاتهمذّ ٍجَد تا اگز ؛ پسًىٌذ تیاى را لیذی

 .وٌین صزفٌظز آى

                                                      
 وُلُّ: لَالَ ع اللَِِّ ػٓثٕذِ أَتِی ػٓيْ تٓصِیزٍ أَتِی ػٓيْ الْؤخْتَارِ تٕيِ الْحٔسٓیٕيِ ػٓيِ ػِیسٓى تٕيِ حٓوَّادِ ػٓيْ سٓؼِیذٍ تٕيِ الْحٔسٓیٕيِ ػٓيِ هٔحٓوَّذٍ تٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓيْ ػٌِْٓٔ . 1

ِ دٍٔىِ هِيْ یٔؼٕثٓذٔ طَاغَُتٌ فَصٓاحِثْٔٓا الْمَائِنِ لِیٓامِ لَثٕلَ تُزْفَغٔ رٓایٓةٍ  ی صفحِ ،8 جلذ الىافی؛ ؛ یؼمَب تي هحوذ جؼفز، اتَ ولیٌى، .جٓلَّ ٍٓ ػٓشَّ اللَِّ
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 اًیتحمّ هؼیار اهام پس فزهَدًذ؛ ذهمیّ لائن لیام اس لثل تِ سهاى حیث اس را «رایة رفغ» حضزت ّن رٍایت ایي در

ًتیجتاً . اًذ تَدُ سهاى حسة تِ حك رایة اس تاطل رایة تطخیص تیاى همام درٍ  اًذ فزهَدُ تیاى سهاى حسة تز را رایة

 دارد( هجوَػی ًِ) استغزالی ػوَم تز داللت ول ایي ؛ًوایین همیّذ را آى تَاًین ًوی ٍ گیزد هی را دیگز طزف آى اطالق

 .ًیست تمییذ لاتل هطلك ایي ٍ

 حك وذام ٍ تاطل رایة وذام «ّذف حسة تز» تگَیین ٍ وٌین همیّذ را رایة تَاًین ًوی ،تا تَجِّ تِ هتي ایي رٍایت پس

 سهاى اهام سوت تِ وِ رایةی ٍ است تاطل وٌذ دػَت خَدش سوت تِ را هزدم وِ رایةی تگَیین تَاًین ًوی ٍ است

 .است حك وٌذ دػَت الطّزیف فزجِ تؼالی اهلل ػجّل

 تِ ٍ است ضاللت وِ است رایةی است، تاطل ٍ ضَد هی تلٌذ لائن لیام اس لثل وِ رایةی آى وِ گفتین پیص ی جلسِ

 رایة تطخیص تزای «سهاى» هالن رٍایت،هتي  در وِ است ایي سز تز تحث جلسِ ایي در اها وٌذ، دػَت خذا غیز

 [.لیام لائن تلٌذ ضَد، تاطل استلثل اس در سهاى ]ٍ ّز رایةی وِ  است ضذُ هطزح تاطل اس حك

:اشکالپاسخ

 یا حك تطخیص تزای( حىن تیاى احتوال جش) دیگزی احتوال ِلضیّ اصل در وِ است درست صَرتی در تاال فزض

 ی لضیِ ٍجَد» ،احتوال آى وِ ّست یدیگز احتوال رٍایت ایي هَرد در در صَرتی وِ ،ًثاضذ رایة تَدى تاطل

 .است رٍایت ایي هَرد در «خارجیِ

ای جش ّذر رفتي  ًتیجِ ٍ داضتٌذ ایزاداتی وِ گزفت هی صَرت هتؼذّدی ّای لیام السالم ػلیِ صادق اهام سهاى در

 .تگیزًذ را آًْا جلَی وِ گفتٌذ ّا لیام ایي تزای را رٍایت ایي حضزت خَى ضیؼیاى ًذاضتٌذ ٍ

 گفتِ ٍ وٌین هی تحث ای لضیِ هَرد در وِ جایی در هثال، ػٌَاى تِ است؛ هتذاٍل تیاًی چٌیي ًیش ػادی هحاٍرات در

ی همصَد ها فمط ضخص هماتل در تحث است، ًِ ّز وس «است هٌحزف تاضذ ًذاضتِ را میذُػ فالى ّزوس: »ضَد هی

 احیاًاً هوىي است در جلسِ ّن حضَر ًذاضتِ تاضذ.وِ 
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 را آى ٍ تزای تیاى یه حىن ولّی همذهِ تی ٍ ارتجاالً السالم ػلیِ اهام وِ ًثَدُ صَرت ایي تِ رٍایت ایي صذٍر

 .اًذ فزهَدُ را فزهایص ایي خارجیِ یا لضیِ تزای اهام وِ ضَد هی فْویذُ لزائي اس تلىِ ،تاضٌذ فزهَدُ

 ٍگزًِ تَد، خَاّذ هحىن ستذاللواىا وٌین، ػول اصَلی هثاًی تا اٍل ّواى اس اجتْاد در اگزتَجِّ داضت وِ تایستی 

 .تَد خَاّذ سست خي ٍ تزّاىس

ضَد تِ اطالق ٍ  ٍ ًوی رٍد هی سؤال سیز «اهام تَدى تیاى همام در» تاضذ، خارجیِ ی لضیِ وِ ایي احتوال تاًتیجِ، در 

 ولیّت رٍایت توسّه ًوَد.

:یگردپاسخ

 حتواً تؼارض صَرت در ٍ دارد تؼارض سیادی رٍایات تا رٍایت ایي ضَد وِ هطخص هی رٍایت ظاّز دلّت درا ت

در ایي « رایة» تگَیین هجثَرین جوغ همام در ٍ( الطزح هي لیأٍ هىيأ هْوا الجوغٔ) تزٍین ػزفی جوغ سزاؽ تایستی

اداهِ، تِ تؼضی اس رٍایاتی وِ تا ایي رٍایت تؼارض در  .است «ضاللت رایة» فمطهزاد اس آى  ٍ ًیست هطلك رٍایت

 پزداسین. دارًذ هی

تعارضدارندبصیر)کلّرایة...(یابیحیحهص با که رٍایاتی

 اس لثل تا اسالم ظَْر سهاى اس لیاهْا ی ولیِ ردّ آى استغزاق اس تگیزین، ػام را ی ولّ رایة( )صحیحِ رٍایت ایي اگز

 ػلی تي حسیي لیام ٍ سیذ لیام تمذیس در وِ رٍایاتیلیىي  ،ضَد هی فْویذُ الطّزیف فزجِ تؼالی اهلل ػجّل لائن لیام

 .دارًذ تؼارض  آى استغزاق تا ّستٌذ، هستفیضِ حذ در ٍ اًذ ضذُ صادر...  ٍ (فخّ ضْیذ)

 :فزهایٌذ هی حضزت ؛است ظَْر ػالئن تیاى در السالم ػلیِ تالز اهام اس تصیز اتی ی صحیحِ ،دیگز رٍایت 
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 السالح بيع حرم اليواًی خرج فاذا. صاحبكن الى یدعَ ألًه هدى، رایة هی. اليواًی هي أهدى رایة الرایات فی ليس ٍ

 فوي عليه، یتَلى اى لوسلن یحل ال ٍ. هدى رایة رایته فاى اليه، فاًهض اليواًی خرج اذا ٍ. هسلن کلّ ٍ الٌاس على

 1.هستقين طریق الى ٍ الحق الى یدعَ ألًه الٌار، أهل هي فهَ ذلك فعل

لاتل تَجِّ  ایي ًىتِّوچٌیي . ّستٌذ «ّادی» دیگز ّای پزچن پس است، )ّذایتگزتز(« أّذی» یواًی پزچن ٍلتی

 ةالؼلّ»است ٍ اس آًجا وِ  ضذُ یاىت «صاحثىن الی یذػَ» گزی رایة تا ػٌَاى ، هالن ّذایترٍایت در وِ ایي است وِ

ػجّل اهلل تؼالی فزجِ الشهاى  تِ سَی حضزت صاحة صاحة آى ضَد وِ ّز رایةی وِ هؼلَم هی «صیخصّ ٍ نیؼوّ

 .است ّادی رایةدػَت وٌذ،  الطّزیف

 :ّستٌذ ...«رایة ولّ» ی صحیحِ تا لطؼی تؼارض در وِ است ًىتِ چْار رٍایت ایي درپس 

 .ّستٌذ ّادی وِ ّست یواًی رایة اس غیز رایاتی پس: «الیواًی هي أّذی رایة»...  .1

 است، ّذی رایة وِ ّست ّن حضزت رایة اس لثل یةپس رای: «صاحثىن إلی یذػَ ألًِّ ،ّذی رایة ّی» .5

 در اهام اًٌذ ایي است وِه. )الطّزیف فزجِ تؼالی اهلل ػجّل الشهاى صاحة سَی تِ وٌذ دػَت وِ هالن ایي تا

 (ّستٌذ ّذف ایي تا وِ لیاهْایی ی ّوِ تِ است لیام تاًیّحمّ تؼوین همام

 .یواًی رایة حماًیت تزای استدیگزی  تؼلیل ّن ایي «:الحك إلی یذػَ ألًِّ... » .3

 ایي ّن تیاى هالن دیگزی است تزای حماًیّت رایة.«: إلی طزیك هستمین» .4

                                                      
 تىَى التی الؼالهات فی جاء ها تاب) 14 تاب ،(556 ی اج دیگز: صفحِچ) 171 ی صفحِ ؛ الغیثة،جؼفز تي اتزاّین تي هحوّذؼواًی، ً . 1

 13 حذیث ،(«ع »المائن لیام لثل


