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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نکته ای درباره آیه والیت

 حجت االسالم والمسلمین نظری منفرد

: الؤس

 

 حصر است اما حصر بودنش برای من خیلی روشن نیست.  ندنویس می اوالً کلمه 

: واب ج

سوره مبارکه مائده است. آیه شریفه این است:  55بحث راجع به مدلول آیه 

 

 و از آیاتی است که در قرآن کلمهه ولهی    مستحضرید که شیعه به این آیه استدالل کرده بر والیت امیرالمؤمنین  

پیهدا   موال چندتا معنا دارد دیگه، ولهی   در آن آمده و این مثل مولی نیست که آن شبهات هم دیگه در آن بشود که

سؤال راجع به ایهن آیهه دارنهد.     است. 

 بشود.. شود یا نه؟ معلوم نیست استفاده حصر از کلمه  استفاده حصر میکه از کلمه این

 انما منحصر در حصر

تهوانیم کهه از خودمهان راجهع بهه ایهن        حصر هست یا حصر نیست؟ ما نمی« إنّما»لمه اما در رابطه با سؤال که آیا ک

آید یا  در لغت عرب برای حصر می مسئله اظهار نظر بکنیم. ما بایستی به متخصص مراجعه بکنیم ببینیم کلمه 

انحصار، منحصراً، منحصراً ولی  شما سه طایفه هستند. خهدا،  چی، حصر یعنی  یعنیبرای حصر ...، حصر معلوم است 

جا باشد و ظاهراً باید  اللبیب این برای حصر هست یا برای حصر نیست؟ اگر مغنی آیا کلمه پیغمبر، 

 دارد پیدا کردنش، کنیم این را بشود پیدا بکنید. کاری ن داشته باشیم. اگر لطف بفرمایید تا ما داریم بحث می

که کتاب ادبیات را بیاورند، مغنی مال  ابن هشام سنی قهرن هشهتم هجهری اسهت. آدم ادیبهی       بله، حاال قبل از این

ت است. مغنی را خواهند آورد ببینیم که نظر ایشان چیسهت؟ اجمهاالً   اهست، بسیار ادیب است بلکه مجتهد در ادبی

که ایشان متخصص در  از ادوات حصر است و غیر از این  جا که کنم نظر ایشان را در آن من عرض می
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ههای   المنیر فیهومی و ایهن کتهاب    العروس و مصباح را االن بیاوریم مثل صحاح و تاج تخواهید کُتُب لغ نحو است می

 کنهد.  افاده حصر مهی  شود که  ها استفاده می ها، از این لغتی که هست، قاموس و قاموس فیروزآبادی و این

جا هم باید همین حرف را ما بزنیم.  اگر افاده حصر نکند آن (111)کهف/

طهور نیسهت و مضهافاً بهر      که ایهن  در حالیشود.  ها هم افاده حصر نمی باید بگوییم نه، افاده حصر ...، از این 

 .دهد افاده حصر میکه  که اهل ادب تصریح کردند تصریح کردند به این این

 

 

 ها و ارتباطات حوزوی دفتر مطالعات، پژوهش

 مرکز رسیدگی به امور مساجد                                                                                      

 


