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« 
 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل 

 حقق نائینی(مبررسی راه سوم )

ػشض ضذ هحمك ًبئیٌی دس ضه دس تؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ هؼٌبی ضه دس هذخلیت اسادُ ٍ اختیبس یب ػذم هذخلیت اسادُ ٍ 

وٌذ، یؼٌی اگش هىلف ٍاجت سا اص سٍی  هیتؼجذیت  یفشهَد: اصل لفظی یب اؼالق ثِ دٍ دلیل التعب ٍاجت،اختیبس هىلف دس 

ای روش  وٌذ ٍ لیذ ٍ لشیٌِ ضَد. ٍلتی هَال خؽبثی سا هتَجِ هىلفیي هی جبم ًذّذ، تىلیف اص اٍ سبلػ ًویاسادُ ٍ اختیبس اً

وٌذ وِ تىلیف ثبیذ ثب اختیبس ٍ اسادُ تَسػ هىلف اًجبم ضَد. ایطبى دس ایي ساثؽِ دٍ  وٌذ، اؼالق والم ٍ اهش اٍ التعب هی ًوی

هأهَسٌ   ذُ ٍهش، ثؼث ٍ ایجبد داػی دس هىلف است تب ػعالتص تحشیه ضدلیل روش وشدًذ؛ یه دلیل ایي ثَد وِ غشض اص ا

ثِ سا اًجبم دّذ. الصهِ ایي هسئلِ ایي است وِ اهش، تؼلك ثِ یه ضیء همذٍس ثگیشد ٍ آى ضیء همذٍس ػجبست است اص فؼلی 

س هىلف ًیست، ؼلت آى تَسػ وِ ثب اختیبس ٍ اسادُ تَسػ هىلف اًجبم ضَد. لزا اگش ثذٍى اسادُ ٍ اختیبس ثبضذ، چَى همذٍ

وٌذ، هب دس ایي همبم هلتضم ثِ  هَال لغَ است ٍ ایي ثب غشض هَال اص اهش هٌبفبت داسد. ثٌبثشایي ؼجیؼت حبل ثؼث ٍ اهش التعب هی

 تؼجذیت ضَین. 

 دلیل اولخویی به  محققاشکاالت 

 1خَیی دٍ اضىبل ثِ ایي دلیل ٍاسد وشدُ است: هحمك
 اشکال اول 

ثِ حىن ػمل است.  ثلىِفشهبیذ: هسئلِ اػتجبس لذست دس هتؼلك تىلیف ّیچ سثؽی ثِ خؽبة ًذاسد  دس اضىبل اٍل ایطبى هی

وٌذ وِ هتؼلك اهش ضیء همذٍس ثبضذ ٍ اال ؼلت لغَ خَاّذ ثَد، ایي وبسی  ایٌىِ هحمك ًبئیٌی فشهَدُ اؼالق خؽبة التعب هی

 ست.ثِ حىن ػمل ا ثلىِثِ همتعبی خؽبة ًذاسد 
 پاسخ

ًگفتِ وِ اػتجبس لذست دس هتؼلك تىلیف ثِ همتعبی  ّن ثِ ًظش هب ایي اضىبل ثِ هحمك ًبئیٌی ٍاسد ًیست چَى هحمك ًبئیٌی

 :داًذ وِ اصل همذٍس ثَدى دس ّش تىلیفی حىن ػمل است. آًچِ وِ هحمك ًبئیٌی گفتِ ایي است وِ خؽبة است. ایطبى ّن هی

وِ هتؼلك، همذٍس ای ثبضذ  ثِ گًَِ دستَس، ثبیذ ىِ لغَیت الصم ًیبیذآًثؼث ٍ تحشیه ثشای غشض هَال اص اهش ػجبست است اص 

 .ضَد وِ ایطبى ثخَاّذ ایي سا ثِ خؽبة ثشگشداًذ والم هحمك ًبئیٌی استفبدُ ًوی ایيثشای هىلف ثبضذ. اص 

َس ثِ چیضی تَجِ پیذا وٌذ وِ همذٍس گَیذ الصهِ ایي هؽلت، ایي است وِ دست ٍ هی پس ایطبى اهَسی سا وٌبس ّن لشاس دادُ

 وِ ثب اسادُ ٍ اختیبس ثبضذ. ثٌبثشایي ایي اضىبل ثِ هحمك ًبئیٌی ٍاسد ًیست.ضَد  بهل هیثبضذ ٍ ایي ّن فمػ آى فشظی سا ض
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 اشکال دوم

یف ثِ غیش اش ایي است وِ تىل ل است یب ثِ همتعبی خؽبة، ثِ ّش حبل ًتیجِظش اص ایٌىِ اػتجبس لذست ثِ حىن ػمثب لؽغ ً

وٌذ وِ سلّوٌب وِ اػتجبس لذست ثِ همتعبی خؽبة فْویذُ ضَد ٍلی ثبالخشُ اص دیذ  همذٍس لغَ است، یؼٌی وأىّ ایطبى تٌضل هی

ضَد تىلیف ثِ غیش همذٍس تؼلك ثگیشد. اهب ایٌىِ تىلیف ثِ خصَظ  یؼٌی ًوییٌی تىلیف ثِ غیش همذٍس لغَ است، هحمك ًبئ

ضَد. ولّیت حشف ایطبى ایي است وِ سخي هحمك ًبئیٌی ًْبیتص ایي است وِ تىلیف  ویذُ ًویحصِ همذٍسُ تؼلك ثگیشد، فْ

وٌذ  ًفی هی سا دس حمیمت تَجِ تىلیفی وِ اص سٍی اسادُ ٍ اختیبس ًجبضذ ٍ ضَد ثِ اًجبم فؼل ثذٍى اسادُ ٍ اختیبس هتَجِ ًوی

چَى لغَ است. اهب ًفی ایي ثِ هؼٌبی اثجبت تىلیف ثِ خصَظ حصِ همذٍسُ یؼٌی آى تىلیفی وِ اص سٍی اسادُ ٍ اختیبس 

 یست.ضَد، ً اًجبم هی

غشض هَال سا دس ًظش ثگیشین ٍ هسئلِ لغَیت سا لحبؾ وٌین، اگش خالصِ اضىبل آلبی خَیی ثِ آلبی ًبئیٌی ایي است وِ 

ت وِ تىلیف ثِ صالٓ )صلّ(، ثِ ًوبصی وِ ثذٍى اسادُ ٍ اختیبس خَاًذُ ضَد، هتَجِ ًطذُ است. اهب ایٌىِ صلّ ًْبیتص ایي اس

تَاًذ اثجبت وٌذ وِ  چَى ایي دلیل فمػ هی ؛یناستفبدُ وٌتَاًین  هتؼلك ضذُ ثِ خصَظ صالٓ ثب اسادُ ٍ اختیبس، ایي سا ًوی

سٍد. حبل آیب همذٍس، فمػ ػجبست است اص تىلیفی وِ ثب اسادُ ٍ  هیوٌبس س یؼٌی ػول ثذٍى اسادُ ٍ اختیبتىلیف غیش همذٍس 

ضَد  ضَد وشد؟ آلبی خَیی فشهَدُ: ایٌجب یه فشض دیگشی سا ّن هی اختیبس اًجبم ضَد یب ایٌىِ یه فشض دیگشی ّن هی

ثِ آلبی ًبئیٌی اضىبل یطبى اٍ آى ػجبست است اص جبهغ ثیي همذٍس ٍ غیش همذٍس. وأىّ ظش گشفت وِ تىلیف همذٍس ثبضذ دس ً

تَاًذ ثبضذ، ثبیذ ثِ همذٍس تؼلك ثگیشد.  وٌذ وِ ضوب دٍ فشض دس ًظش گشفتیذ ٍ گفتیذ حبال وِ تىلیف ثِ غیش همذٍس ًوی هی

پیص سٍی  ص سٍی اسادُ ٍ اختیبس ٍالغ ضَد، داًستیذ دس حبلی وِ هب فشض سَهی ساهمذٍس سا ّن فمػ هٌحصش دس تىلیفی وِ ا

یؼٌی تىلیف تؼلك ثگیشد ثِ جبهغ ثیي همذٍس ٍ غیش  اص جبهغ ثیي همذٍس ٍ غیش همذٍس است،ػجبست  ٍ آى ّناسین گز ضوب هی

 وٌین. ، دیگش روش ًویاًذ ٍ چَى فشصت ًیست همذٍس. یه تَظیحبتی ّن ایطبى دادُ

ذ دفبع وٌذ اص ایٌىِ اصل دس جْت خَاّ هی، یؼٌی دس ٍالغ وٌذ وِ ثیي ایٌجب ٍ هسئلِ اٍلی فشق است دس اداهِ تأویذ هی ایطبى

 .دٍم تَصلیت است دس حبلی وِ ایطبى دس هسئلِ اٍل گفت اصل تؼجذیت است

اؼالق التعبی تؼجذیت ًذاسد، یؼٌی چٌبًچِ فؼل ٍاجت اص سٍی اسادُ ٍ اختیبس ّن اًجبم  گَیذ دس ایي همبم، هیخالصِ ایطبى 

 ضَد.  ًطَد، تىلیف سبلػ هی
 پاسخ

تىلیف ثِ  یؼٌین ثِ دلیل اٍل هحمك ًبئیٌی ٍاسد ًیست. ثشای ایٌىِ اگش هب پزیشفتین تىلیف ثِ غیش همذٍس اضىبل دٍم ایطبى ّ

هبًذ جض تىلیف ثِ همذٍس ٍ تىلیف  چیضی وِ اص سٍی اسادُ ٍ اختیبس اًجبم ًطَد، لغَ است ٍ هحبل، لْشاً ساُ دیگشی ثبلی ًوی

تصَیش تؼلك تىلیف  ؛ چَىفشض سَهی ٍجَد ًذاسد دیگشاختیبس ًیست ٍ  ثِ همذٍس ّن جض تىلیف اتیبى ضذُ اص سٍی اسادُ ٍ

ثِ جبهغ ثیي همذٍس ٍ غیش همذٍس ثبؼل است. ضوب هیخَاّیذ تصَیش وٌیذ ٍ ثگَییذ وِ تىلیف ثِ یه چیضی تؼلك گشفتِ وِ 

 وِ ثب اختیبس ٍ اسادُ اًجبم ضَد ٍ ثذٍى اختیبس ٍ اسادُ اًجبم ضَد. لذس هطتشن ثیي ایٌْب چیست؟ است هطتشن ثیي تىلیفی

 لذس هطتشوی وِ لبثل تؼلك تىلیف ثبضذ ٍجَد ًذاسد.
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 بل دٍم آلبی خَیی ثِ دلیل اٍل هحمك ًبئیٌی ّن ٍاسد ًیست.لزا ثِ ًظش هب اضى

ثیي جْت اٍلی ٍ  ضذُ وِ ایطبى لبئل ّن ضَین. هسئلِ تفبٍتی ئیبت ًویوالم ایطبى جضئیبتی داسد وِ هب ٍاسد آى جض الجتِ

جْت ثبًیِ، یؼٌی هسئلِ هجبضشت ٍ ػذم هجبضشت ٍ هسئلِ اختیبس ٍ ػذم اختیبس. ٍالؼص ایي است وِ جبیی ثشای ایي فشق 

 ایطبى ّوچٌیي هؽلجی سا دس هَسد همبم اثجبت فشهَدُ وِ هشاجؼِ فشهبییذ. ٍجَد ًذاسد.

 2محقق خویی به دلیل دوم اشکاالت

هلضهِ ًیبصهٌذ حسي فبػلی  تدلیل دٍم هحمك ًبئیٌی ایي ثَد وِ هب دس ٍاجت ػالٍُ ثش حُسي فؼلی ٍ اضتوبل فؼل ثش هصلح

اش ایي است  ّن ّستین. اگش هىلف ػول سا ثذٍى اسادُ ٍ اختیبس اًجبم دّذ، حسي فؼلی داسد اهب حسي فبػلی ًذاسد. ًتیجِ

تَاًذ تىلیف سا سبلػ وٌذ  ٍی اسادُ ٍ اختیبس اًجبم ًطَد، هسمػ تىلیف ًیست. ػول هىلف دس صَستی هیوِ وبسی وِ اص س

اًجبم ضَد، داضتِ  اسادُ ٍ اختیبس اص سٍی ثبضذ( داضتِ ثبضذ ٍ حسي فبػلی ٍ ضشایػ وِ ّن حُسي فؼلی )داسای ّوِ اجضا

 ثبضذ.
 اشکال اول

حُسي فبػلی صائذاً ػلی الحسي الفؼلی ًذاسین. آى چیضی وِ دلیل داسین ایي است وِ ایي فؼل ثبیذ ووب َّ ثش ؼجك دلیلی ثش 

ضَد ٍ اگش اًجبم  ضشایػ ٍ خصَصیبتی وِ دس هأهَسٌ ثِ هؼتجش است اًجبم ضَد. اگش اًجبم ضذ ایي هصلحت ًصیت هىلف هی

 ػتجبس حُسي فبػلی دس سمَغ اهش ًذاسین. ًطذ، ایي هصلحت ػبئذ ثِ هىلف ًیست. هب دلیلی ثش ا
 اشکال دوم

آیذ ٍ آى ایٌىِ حتی اگش  سلّوٌب حسي فبػلی هعبفبً الی الحسي الفؼلی هؼتجش ثبضذ، لىي یه هطىل ٍ هحزٍس دیگشی پیص هی

سي فبػلی چَى اگش ثخَاّذ ح ضَد؛ ویفؼل ثب اسادُ ٍ اختیبس ّن اص ًبحیِ هىلف اًجبم ضَد، ثبص ّن اهش ٍ تىلیف سبلػ ً

ثبیذ لصذ لشثت ّن ظویوِ آى ضَد. حسي فبػلی ثذٍى لصذ لشثت تحمك  صشف اسادُ ٍ اختیبس وبفی ًیست ثلىِ داضتِ ثبضذ

وٌذ. پس وأىّ سخي آلبی خَیی ایي است وِ یب ثبیذ پبی حسي فبػلی سا ثبص ًىٌین ثِ ایٌجب ٍ یب اگش پبی حسي  پیذا ًوی

ضَد ثلىِ ػالٍُ ثش اسادُ ٍ اختیبس هىلف ثبیذ یه خصَصیت  اسادُ ٍ اختیبس هىلف ًویفبػلی سا ثبص وشدیذ هسئلِ هحذٍد ثِ 

دیگش ّن ظویوِ ضَد ٍ آى ّن اػتجبس لصذ لشثت است دس حبلی وِ ایي چیضی ًیست وِ خَد ایطبى ّن ثتَاًذ ثِ ایي هلتضم 

ایطبى ٍاججبت سا تمسین  چَى خَدلشثتٌذ.  تَاًذ ثِ ایي هلتضم ضَد وِ ّوِ ٍاججبت ًیبصهٌذ لصذ ضَد. هحمك ًبئیٌی ّن ًوی

 ٍاججبت تَصلی سا ثِ ػٌَاى ٍاججبتی وِ ًیبص ثِ لصذ لشثت ًذاسًذ هؼشفی وشدُ است.دُ ثِ ٍاجت تَصلی ٍ تؼجذی ٍ وش

ًتیجِ ایٌىِ چبسُ ای ًذاسین جض  اش آى است وِ ّوِ ٍاججبت تؼجذی ضًَذ گبُ چگًَِ هوىي است هؽلجی ثگَیذ وِ الصهِ آى

 ایٌىِ ثگَیین دس ٍاجت صشف حسي فؼلی وبفی است ٍ ثِ ّیچ ٍجِ هحتبج ثِ حسي فبػلی ًیستین.
 پاسخ

ًذاسین، ثبیذ هؼلَم صائذاً ػلی الحسي الفؼلی دلیلی ثش اػتجبس حسي فبػلی اضىبل اٍل ایطبى ثِ هحمك ًبئیٌی هجٌی ثش ایٌىِ هب 

ضَد؟ اگش اٍلی ثبضذ دسست  بى دلیل خبظ است یب اص هجوَع آًچِ دس ضشع ٍاسد ضذُ ایي استثٌبء هیضَد وِ آیب هٌظَس ایط
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است وِ هب دلیل خبظ ًذاسین هگش دس هَسد ثشخی ٍاججبت ٍلی اگش همصَد دٍهی ثبضذ، ثبیذ ثگَیین ثب تَجِ ثِ غشض ولی 

حسي فبػلی ًجبضذ، ًمط ا ًبدیذُ گشفت چَى اگش تَاى هسئلِ حسي فبػلی س دس ضشع ٍ تىلیف ٍ همصذ ًْبیی تىبلیف، ًوی

وبسی ًذاسد  ،هثالً اگش خذاًٍذ اهش ثِ اصالِ ًجبست اص هسجذ فشهَدُ، چَى ایي هَظَع ثشای خذاًٍذ هْن ثَدُ ضَد. غشض هی

ك ضذُ ایٌجب همصَد ضبسع هحم ای آهذ ٍ ثب آة ایي ًجبست سا پبن وشد، دس دیَاًِ چِحبل چٌبًوِ ایي چگًَِ اًجبم ضَد، 

 است.

هجٌی ثش ایٌىِ اگش هب اػتجبس حسي فبػلی سا ثپزیشین ٍ پبی حسي فبػلی سا ثبص وٌین، لْشاً ثبیذ هلتضم  اهب اضىبل دٍم ایطبى

ای ًیست. ظشٍستی ٍجَد ًذاسد وِ اگش هب پبی  هالصهِچٌیي سسذ  ضَین ثِ ایٌىِ ثبیذ لصذ لشثت ّن دس هیبى ثبضذ، ثِ ًظش هی

خل وٌین. چَى حسي فبػلی هشاتت داسد. الجتِ هوىي است دس ثبالتشیي اشدین، لضٍهبً لصذ لشثت سا ّن دحسي فبػلی سا ثبص و

هشتجِ حسي فبػلی لصذ تمشة دخیل ثبضذ اهب دس هشاتت پبییي آى صشف اًجبم فؼل اص سٍی اسادُ ٍ اختیبس وفبیت وٌذ. پس 

 هلتضم ثِ اػتجبس لصذ لشثت ّن ضَین.  بیذ، ثای ًیست وِ اگش هب لبئل ثِ اػتجبس حسي فبػلی ضذین هالصهِ

اگش فی الجولِ اضىبل هحمك خَیی ثِ دلیل دٍم هحمك ًبئیٌی سا ثپزیشین اهب اضىبالت ایطبى ثِ دلیل اٍل هحمك ثش فشض ّن 

 ًبئیٌی ٍاسد ًیست ٍ دلیل اٍل ثِ تٌْبیی ثشای اثجبت تؼجذیت ثٌبثش ایٌىِ اؼاللی دس وبس ثبضذ، وبفی است.

 ل عملیاص مقتضای

چٌبًچِ دست هب اص دلیل وَتبُ ثبضذ ٍ دلیل لفظی ًذاضتِ ثبضین ٍ ضه وٌین ایي ٍاججی وِ ثِ ػْذُ هب است آیب ثبیذ اص سٍی 

ضَد، حك ایي است وِ اصل اضتغبل  اسادُ اختیبس اًجبم ضَد یب ثذٍى اسادُ ٍ اختیبس ّن اگش اًجبم ضَد، تىلیف اص هب سبلػ هی

ول ای ثِ تىلیف ػ ثبیذ ثِ گًَِ وٌین، یؼٌی بس، هب ضه دس فشاؽ رهِ پیذا هیاص سٍی ػذم اسادُ ٍ اختیوٌذ ثب اتیبى  التعب هی

آیب هَجت اسادُ ٍ اختیبس ٍلی ضه وشدین فؼل ثذٍى ضذُ است. اگش هب یمیي ثِ تىلیف داضتین  وٌین وِ یمیي وٌین رهِ هب فبسؽ

ثش خالف هحمك خَیی وِ ایطبى  وٌذ وِ تىلیف سبلػ ًطذُ، عب هیالت اصل اضتغبل ؟یب ًَِد سبلػ ضضَد تىلیف اص هب  هی

 لبئل ثِ ثشائت ضذ. 

 خالصه مباحث

ثٌبثش هؼٌبی غیش هؼشٍف ٍ غیش هطَْس اص تؼجذی ٍ تَصلی هب دس دٍ جْت ثحث وشدین: یىی ضه دس  فتحصل هوب روشًب ولِّ

وشدین ٍ  شسسیث سا همتعبی اصل لفظی شت وِ ّنهجبضشت ٍ ػذم اػتجبس هجبضتؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ هؼٌبی ضه دس اػتجبس 

یؼٌی دس ضه دس تؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ هؼٌبی ضه دس اػتجبس اسادُ ٍ اختیبس یب همتعبی اصل ػولی سا. دس جْت دٍم ّن 

 ّش دٍ هَسد ثشسسی لشاس گشفت.همتعبی اصل ػولی  ٍػذم اػتجبس اسادُ ٍ اختیبس ّن، همتعبی اصل لفظی 

ٍلی اصل  ّشچٌذ ووتش هؽشح ضذُ ٍلی هٌبست ثَد هؽشح ضَد. اهب ثحث ػوذُایي هجبحثی وِ هب دس ایي چٌذ سٍص داضتین 

ضه دس تؼجذیت ٍ تَصلیت ؼجك هؼٌبی هؼشٍف تؼجذی ٍ تَصلی است. اگش وسی  همتعبی اؼالق ٍ اصل ػولی دس ثحث اص

اًین لصذ لشثت دس آى الصم است یب ًِ؟ ایٌجب چِ ثبیذ ثىٌین؟ د تؼجذی است یب تَصلی، یؼٌی ًوی دس ٍاججی وِ آیبضه وٌذ 

 ضه دس تؼجذیت ٍ تَصلیت ثِ هؼٌبی ضه دس اػتجبس لصذ لشثت یب ػذم اػتجبس لصذ لشثتهمتعبی اصل لفظی ٍ ػولی 

 ب تَصلیت سایوٌذ  التعب هیآیب آًجب اؼاللی ٍجَد داسد وِ هب ثِ استٌبد آى ثگَیین اصل لفظی یب اؼالق تؼجذیت سا  چیست؟
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اگش دلیل لفظی یب اؼاللی ًجَد، آیب اصل ػولی ٍجَد داسد وِ هب ثش اسبس آى ثگَیین ایٌجب لصذ لشثت هؼتجش  ؟وٌذ التعب هی

ي ثحث هْن ایاست، اخز آى است یب لصذ لشثت هؼتجش ًیست. ایٌجب چَى هجتٌی ثش ثحث اهىبى اخز لصذ لشثت ٍ ػذم اهىبى 

 یب هحبل است.ٍجَد داسد ز لصذ لشثت ثِ ػٌَاى لیذ، آیذ وِ آیب اهىبى اخ پیص هی

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


