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جلسه  67ـ سه شنبه 12/22/22

بیان دیگری از محقّق نائینی در دفاع از شیخ
هحمّك ًبئیٌی

هؼتمذًذ 1حتی اگش لبئل شَین دسن ػملی (دس هَسد ششطیت هَسد اثتال ثَدىِ اطشاف) ثِ

هٌضلِی هخظّض هتّظل ثبشذ ،دس هب ًحي فیِ خظَطیتی ٍجَد داسد وِ ثبػث اجوبل ػبم یب هطلك ًخَاّذ
شذ ٍ دس هثبل هزوَس هیتَاى ثِ اطالق «اجتنب عن النجس» دس هَسد شه ،توسّه وشد؛ صیشا دس هَاسدی
اجوبل هخظّض هتّظل ثِ ػبم ٍ هطلك سشایت هیوٌذ وِ هخظّض دس هتي ٍالغ همذاس هؼیٌّی داشتِ ثبشذ
ٍلی ًضد هب هشدّد ثبشذ ،هبًٌذ «اکرم کلّ عالم الّا الفساق» وِ ًویداًین شبهل ػبلنِ هشتىت طغیشُ ًیض هیشَد
یب خیش ،صیشا ًویداًین فبسك ثشای هشتىت ّش گٌبّی ٍضغ شذُ یب ثشای هشتىت خظَص وجیشُ ٍضغ شذُ
است .دس ایي هثبل وِ فیالَالغ هؼٌبی فبسك ،هشخض ٍ هؼیّي است ٍلی هب ًویداًین هَضَعٌ لِ آى چیست،
اجوبل هخظّض هتّظل ثِ ػبم ٍ هطلك سشایت هیوٌذ ٍ دس هب ًحي فیِ اگش فشع شَد وِ ًذاًین هؼٌبی
فبسك چیست ًویتَاًین ثشای اوشام هشتىت طغیشُ ثِ ػوَم هزوَس توسّه وٌین.
ٍلی اگش هخظّض فیالَالغ هؼیّي ًجبشذ ثلىِ هفَْهی ثبشذ وِ دس راتش داسای هشاتت است ٍ هفَْهی
وششداس ثبشذ ،لبػذُی فَق جشیبى ًذاسد .اگش هَالیی ثگَیذ «أعط کلّ شخصِ درهماً الّا العالم ،فأعطه
درهمین» هفَْم ػبلن داسای تشىیه ٍ هشاتت است .اگش یمیي داشتِ ثبشین ثؼضی هشاتت آى اص ػوَم ػبم یب
اطالق هطلك خبسج است ٍ دس خشٍج ثؼضی هشاتت آى دچبس شه شَینً ،سجت ثِ هشاتت هشىَوِ هیتَاى
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ثِ ػوَم ػبم یب اطالق هطلك سجَع وشد ٍ اجوبل هخظّض هتّظل ،ثِ ػبم یب هطلك سشایت ًویوٌذ ٍ هب ًحي
فیِ چٌیي است؛ صیشا ٍلَ ػمل حىن هیوٌذ دس هَاسد خشٍج اص اثتال ػلن اجوبلی هٌجّض ًیستٍ ،لی ایي
هفَْم رات تشىیه است ٍ هظبدیك آى داسای هشاتت است ٍ ثؼضی هشاتت آى لطؼبً اص اطالق دلیل خبسج
است هبًٌذ اًبء دس چیي ،اهّب اگش شه شَد وِ هثالً اًبء دس اطفْبى ًیض اص هحلّ اثتال خبسج است یب خیش،
هیتَاى ثِ ػبم یب هطلك سجَع وشد.
ًتیجِ آًىِ حتی اگش هخّظض هتّظل ،حىن ػملی ثبشذ سخي شیخ طحیح است ٍ هیتَاى ثِ اطالق
توسّه وشد؛ صیشا دس حمیمت ٍلتی هخظّض رات هشاتت ثبشذ ثب شهّ دس خشٍج یه هشتجِ اص اطالق ،ثِ
تخظیض صائذ ثبص هیگشدد ٍ ٌّگبم شهّ دس تخظیض صائذ ثبیذ ثِ ػبم سجَع وشد« ،فتأمّل».1
اشکال محقّق عراقی بر بیان محقّق نائینی در دفاع از شیخ

هحمّك ػشالی
ًبئیٌی

ثیبى ٍ دفبع اخیش هحمّك ًبئیٌی اص شیخ

سا ًویپزیشًذ ٍ سِ ثیبى دس سدّ والم هحمّك

هطشح هیوٌٌذ.

بیان اوّلّ :2ش وس وِ لبئل است حجّیت الفبظ اص ثبة اطبلة الظَْس است ،لبئل است وِ اگش دس والم
چیضی ٍجَد داشتِ ثبشذ وِ هَجت شهّ دس اًؼمبد ظَْس گشدد ٍلَ ثذٍاً ،هبًغ اص اًؼمبد ػبم دس ػوَم یب
هطلك دس اطالق است .ثِ تؼجیش دیگش حتی اگش هسئلِی اللّ ٍ اوثش سا وٌبس ثگزاسین ٍ جبیی سا فشع وٌین وِ
والم هشتول ثش لشیٌِای ثبشذ وِ ثب ثشخَسد اٍلیِ هَجت پیذایش شهّ دس اًؼمبد ظَْس گشدد ،ایي والم اص
حجّیت سبلط ٍ ظَْسی هٌؼمذ ًویشَد ٍ هب ًحي فیِ اص ایي لیجل است؛ صیشا دسن ػملی ًسجت ثِ ایٌىِ
خشٍج اص اثتال هبًغ اًؼمبد اطالق یب ػوَم دلیل هیشَد ّشچٌذ احتوبل هبًؼیت ثذٍی ٍ اثتذایی ثبشذ ،هَجت
اًْذام ظَْس ٍ ػذم اًؼمبد اطالق ٍ ػوَم هی شَد؛ ثِ دلیل آًىِ دس هب ًحي فیِ فشع شذُ است لشیٌِی
هتّظلِ ٍجَد داسد ٍ دس ًگبُ اٍّلیِ احتوبل دادُ هیشَد وِ دلیل ًسجت ثِ توبم هَاسدِ خشٍج اص اثتال ثب توبم
هشاتجش اطالق ٍ ػوَم ًذاشتِ ثبشذ .ثٌبثشایي والم هحمّك ًبئیٌی دسست ًیست.
بیان دوم :ثب طشفًظش اص ثیبى اٍّل هیتَاى گفت خشٍج اص اثتال داسای هشاتجی است؛ هشتجِای وِ خشٍج
آى یمیٌی است ٍ هشتجِای وِ خشٍج آى هشىَن است .دس ّش حبل چَى لشیٌِ هتّظل ثِ والم است دس
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هشتجِای وِ خشٍج آى یمیٌی است والهی ًیست ٍ دس هَسد هشىَن هیتَاى گفت والم هحفَف ثِ چیضی
است وِ طالحیت لشیٌیت سا داسد ٍ ایي هؼٌب هبًغ اص اًؼمبد ظَْس است ٍ ًویتَاى ثِ اطالق یب ػوَم
توسّه وشد.
تفاوت بیان اول و دوم ایشان دس ایي است وِ دس ثیبى اٍّل ًگبّی ثِ اللّ ٍ اوثش ٍ هشاتت ًشذُ است
ثلىِ یه ٍاحذ دس ًظش گشفتِ شذُ وِ احتوبل لشیٌیت دس آى ٍجَد داشت ،اهّب دس ثیبى دٍم ثِ هشاتت تَجِّ
شذُ است اهّب ٍجَد هشاتت دس لشیٌیتِ چیضی وِ هبًغ اًؼمبد اطالق یب ػوَم است تفبٍتی ًذاسد.
بیان سوم :1دس ایي ثیبى هحمّك ػشالی

ثٌب ثِ فشضی وِ خَاّین گفت ،هب ًحي فیِ سا هبًٌذ هثبل فسك

وِ هشدّد ثیي الل ٍ اوثش است هیداًذّ .وبىگًَِ وِ دس هخظّض هتّظل هبًٌذ فسك ،اجوبل ثِ هطلك سشایت
هیوٌذ هب ًحي فیِ ًیض هیتَاًذ ایي گًَِ ثبشذ ٍ فشع آى است وِ لبئل شَین توبم هشاتت خشٍج اص اثتال
هبًغ هٌجّ ضیت ػلن اجوبلی ٍ اطالق تىلیف ثبشذ ٍ ثِ تؼجیش دیگش اص حیثی ّیچ اثْبهی دس هخظّض ًیست
وِ هثالً هشتجِای هشاد ثبشذ ٍ هشتجِای هشاد ًجبشذ ٍ تٌْب دس ایي شه ٍجَد داسد وِ اٍّل هشتجِی طذق
خشٍج اص اثتال ،ثب فبطلِی  05ویلَهتشی هحمّك هیشَد یب ثب  0555ویلَهتش فبطلِ هحمّك هیشَد .ایي هسئلِ
هبًٌذ آى است وِ ًذاًین فسك ثب خظَص وجیشُ هحمّك هیشَد یب اػنّ اص وجیشُ ٍ طغیشُ است .لزا دس هب ًحي
فیِ دس ایي فشع ًیض اجوبل ثِ ػبم یب هطلك سشایت هیوٌذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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