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تاسمٍ تعالی 

 تثییه وظریٍ محقق وائیىی در عدم جریان ترتة در ياجثات مقید تٍ قدرت شرعی

تحج درتارُ فزهایص هحمك خَئی تَد، ایطاى در همذهِ پٌجن هسألِ تزتة، فزهایطی را هحمك ًائیٌی تیاى وزدًذ 

 . هَرد ًمذ ٍ تزرسی لزار دادُ اًذ وِ تفػیل والم هحمك ًائیٌی را تایذ تزرسی وٌین

اگز هْن همیذ تِ لذرت ضزػی ضَد، ًوی تَاى تزای آى اهز تزتثی درست وزد ٍ در ٍالغ تفػیل : هحمك ًائیٌی فزهَدًذ

 ایطاى هی .است تیي جایی وِ لذرت ػملی در هْن هلحَل ضذُ استَ جایی وِ لذرت ضزػی در هْن هلحَل است

فزهایذ لذرت ضزػی وِ اس لساى دلیل هی آیذ دخالت در هالن دارد ٍ اگز هْن هؼلك تز لذرت ضزػیطذ، پس در 

غَرت ػجش اس اًجام هْن، فالذ هالن است ٍ در ًتیجِ اهز تِ هْن ٍجَد ًذارد سیزا اٍاهز تِ ضىل تزتثی تاضٌذ یا ٍ 

تِ ضىل استماللی، ّوگی فزع تز هالن ّستٌذ، پس اگز هْن فالذ هالن است یؼٌی فالذ اهز است، هخل هَاردی وِ 

فَاغْسِلَُا ٍٔجَّٔٓىُنٕ ٍٓ أَیٕذِیٓىُنٕ إِلَى »در قْارت هائیِ تِ دلیل وِ هزاجؼِ هی وٌین، آیِ ٍجَب قْارت هائیِ هی گَیذ

الْوٓزَافِكِ ٍٓ اهٕسٓحَٔا تِزُءٍٔسِىُنٕ ٍٓ أَرٕجٔلَىُنٕ إِلَى الْىَؼٕثٓیٕيِ ٍٓ إِىْ وٌُْتُنٕ جٌُٔثاً فَاقََّّْزٍُا ٍٓ إِىْ وٌُْتُنٕ هٓزْؾَى إٍَٔ ػٓلَى سٓفَزٍ إٍَٔ جٓاءٓ 

 ٍ تِ دلیل ایٌىِ تفػیل لاقغ ضزوت «أَحٓذٗ هٌِْىُنٕ هِيَ الْغَائِفِ إٍَٔ الَهٓسٕتُنٔ الٌِّسٓاءٓ فَلَنٕ تَجِذٍٔا هٓاءٖ فَتَیٓوَّؤَا غٓؼِیذاً قَیِّثاً

است آیِ هىلفیي را دٍ دستِ هی وٌذ یا غیز ٍاجذ هاء ّستٌذ وِ ایٌْا هىلف تِ تیون ّستٌذ ٍ اس تاب هماتلِ ٍ تزای 

ایٌىِ تفػیل دادُ ضَد وِ ها فزؼ حالخی ًذارین دستِ دٍم ٍاجذ هاء ّستٌذ وِ هىلف تِ قْارت هائیِ ّستٌذ لذا آیِ 

                                            
انیرابشانیایروشهاستکوماقبالدربحثثمرهضدخاصمبناشانیایاصلمبنا. 

 .میکرد

.6مائدة،آيتسوره.
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هىلفیي را دٍ لسن هی وٌذ ٍاجذ هاء وِ هاهَر تِ قْارت هائیِ است ٍ فالذ هاء  وِ هاهَر تِ تیون است ٍ ػذم ٍجذاى 

اى وٌتن »:هاءتا تَجِ تِ لزائي داخل آیِ ٍ خارد آى تِ هؼٌای ػذم لذرت ضزػی است سیزا در آیِ هی فزهایذ

ٍ هزؼ تِ هؼٌای فمذاى تىَیٌی آب ًیست ٍلی چَى هزیؽ است ٍاجذ هاء  ًیست ٍ توىي اس آب ًذارد « ...هزؾی

، ػذم ٍجذاى یؼٌی ػذم همذٍریت ضزػی «اى وٌتن هزؾی»پس لذرت تز استفادُ اس آب ًذارد، پس تا تَجِ تِ لیذ 

تز استفادُ اس آب ٍ هماتلص لذرت ضزػی تز استفادُ اس آب است پس قْارت هائیِ، هؼلك تز توىي ٍ لذرت ضزػی 

لزائي خارجیِ ّن هی گَیٌذ وسی وِ استؼوال آب تزای اٍ ؾزر ٍ حزد دارد ٍاجذ هاء  ًیست ٍ تایذ تیون . تز آتطذ

وٌذ، تٌاتزایي ٍلتی ٍؾَ همیذ تِ ٍجذاى هاء ضذ ٍ در آیِ تفػیلی دارین وِ لاقغ ضزوت است ًتیجِ ایي است وِ ّز 

جا ٍؾَ تا یه اهز دیگزی هشاحن ضذ وِ اّن تَد ٍ فؼلیت داضت، پس ایي ٍؾَ همذٍر ضزػی هىلف ًیست، ٍلتی 

همذرٍ ًثَد یؼٌی هالن ًذارد ٍ اگز هالن ًذاضتِ تاضذ، پس چكَر اهز تزتثی درست هی ضَد؟اٍاهز، اػن اس تزتثی ٍ 

استماللی در جایی ّستٌذ وِ هالن تزای هاهَرتِ تاضذ ٍ هالن اس اقالق هتؼلك تذست هی آیذٍ اگز هتؼلك اقالق 

داضت یؼٌی هؼلك تز لذرت ضزػی ًثَد آى ٍلت هكلما هالن ٍجَد داردهاًٌذ غالت ٍلی قْارت هائیِ هتَلف تز 

لذرت ضزػیِ است ٍ هتؼلك هكلك ًیست وِ تتَاى اس اقالق هتؼلك هكلماً احزاس هالن وزد، پس ّز ٍلت لذرت 

وأىّ هحمك ًائیٌی یه لیذی تزای تزتة درست هی وٌذ . ضزػی تَد هالن ٍجَد دارد ٍ ّز ٍلت هالن تَد اهز است

تزتة در جایی لاتل تػَیز است وِ هالن احزاس ضَد ٍ احزاس هالن اس اقالق هتؼلك تذست هی آیذ : ٍ هی فزهایذ

ٍلی اگز اقالق ًثَد هخال همیذ ضذ تِ یه لیذی هخل لذرت ضزػی وِ در هالن دخالت هی وٌذ آى هَلغ تزتة هطىل 

 .پیذا هی وٌذ
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لیَدی وِ در همام فؼلیت هَحزًذ دٍ جَر ّستٌذ، لیَدی وِ در لساى حىن ضزػی آهذُ اًذ ٍ : هحمك ًائیٌی هی فزهَد

در هالن ّن هَحز ّستٌذ هاًٌذ استكاػت ٍ لیَدی وِ در لساى حىن ضزػی ًیاهذُ اًذ ٍلی در فؼلیت هَحز ّستٌذ 

هخل لذرت ٍلی تؼؿی اس اًَاع لذرت ّا ٍلتی در لساى دلیل آهذ ضارع هی خَاّذ تگَیذ وِ تذٍى ایي لذرت 

هػلحت ٍالؼی ًیست هخل استكاػت ٍ هخل ٍجذاى هاء یؼٌی ًَػی لذرت خاظ ضزػی ٍ اگز ایي هٌاـ ٍ هالن تَد 

هكلك لذرت در فؼلیت دخالت وزدُ است ٍلی ّز لذرتی داخل در هالن ًیست ٍاال ٍلتی هی گَیذ هَؾَع، هَؾَع 

تز اساس ایي هثٌا ایطاى استذالل هی وٌذ وِ ّز جا ٍؾَ یا . لذرت است ٍ تایذ تحمك پیذا وٌذ تا تىلیف فؼلی ضَد

غسل هشاحن چیش دیگزی ضذ وِ آى چیش اّن تَد ٍ تِ ٍاسكِ اّویت، اهز آى ضیء فؼلی ضذ ایي ٍؾَ همذٍر ضزػی 

 .هىلف ًیسة ٍلتی همذٍر ضزػی هىلف ًثَد فالذ هالن است ٍ تزتة ًوی تَاًذ تزای آى اهز درست وٌذ

یه هخال هَارد اهز تِ تیون است وِ اگز وسی هاهَرتِ تیون ضذ ٍلی توین ًىزد ٍ ٍؾَء . هحمك ًائیٌی دٍ هخال سدًذ

گزفت یا در هَاردی وِ هاهَر تِ تیون است، غسل وزد، در حالی وِ تیون اّن است ٍ اهز تِ تیون فؼلی ضذ، آیا 

هی تَاى تا تزتة یه اهز تِ قْارت هائیِ درست وزد ٍ گفت ٍؾَ ٍ غسل ایي ضخع غحیح است؟ ایطاى 

هی فزهایذ ایي ٍؾَ فالذ هالن استَ اهز ًذارد ٍ لذا فمْای ها فتَا تِ غحت ایي ٍؾَ ًذادًذ، فمْایی هخل هیزسای 

تشري وِ تزتثی تَدُ اًذ فتَا تِ غحت ًذادًذ، حتی فمْایی هخل ضیخ وِ لائل ّستٌذ تا هالن هی تَاى ػثادت وزد ًیش 

فتَا تِ غحت ًذادًذ ٍ ایي تِ خاقز ایي است وِ در ایٌجا هالن تزای ٍؾَ ًیست پس اهز تزتثی ّن ًیست؛ خالغِ 

 .ػلی توام هثاًی ٍؾَ هطىل دارد

هخال دٍم جایی وِ قْارت هائیِ تا رفغ خثج هشاحوت هی وٌذ یه همذار آب در اختیار هىلف است ایي آب را یا 

. تایذ غزف رفغ خثج اس حَب یا تذى وٌذ یا رفغ حذث وٌذ ٍ ٍؾَ تگیزد  پس تشاحن تیي رفغ خثج ٍ حذث است
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ضارع گفتِ جاى . یا هخال یه همذرا آب دارد وِ یا تایذ جاى خَدش ٍ جاى ًفس هحتزم ًجات تذّذ یا ٍؾَ تگیزیذ

ًفس هحتزم را ًجات تذّذ ٍ در رفغ خثج گفتِ خثج تذل ًذارد ٍلی حذث تذل دارد ٍ تِ هىلف گفتِ است رفغ 

. خثج وٌذ ٍ تِ جای ٍؾَ، تیون وٌذ، لذا رفغ خثج ٍ ًجات جاى ًفس هحتزهاّن ّستٌذ، لىي هلىف ٍؾَ گزفت

در ایٌجا ٍؾَ درست ًیست سیزا ایي ٍؾَ هالن ًذارد ٍ همذٍر ضزػی هىلف ًثَدُ است ٍ : هحمك ًائیٌی هی فزهایذ

چَى در ٍؾَ لذرت ضزػی اخذ ضذُ است پس هالن ًذارد، پس ًِ تا تزتة ٍ ًِ تا لػذ هالن ًوی تَاى لػذ لزتت 

تا تَجِ تِ ایٌىِ ٍجذاى آب یا تا هزؼ هٌافات دارد یا تا ػذم توىي اس آب ٍ ایي ٍجذاى تِ هؼٌای توىي . وٌذ

پس در هخال هذوَر وِ ضارع . ضزػی است ٍ ّز جا ضارع تِ هىلف گفت تَ توىي ًذاری پس ٍؾَ تی هالن است

تِ هىلف گفتِ است تَ آب ًذاری پس ٍؾَ ًگیز ٍ ایي آب را تزای رفغ خثج استفادُ وي یا آب را تِ ًفس هحتزم 

 . تذُ پس ٍؾَء هالن ًذارد ٍ لذا اهز ًذارد

 اضىال هحمك خَئی تز هزحَم هحمك ًائیٌی

 :هزحَم خَئی هی فزهایذ ها دٍ اضىال تِ والم هیزسا دارین

هثٌای هیزسای ًائیٌی تاقل است سیزا اگز تزتة هتَلف تز احزاس هالن تاضذ، لثال گفتین وِ : هحمك خَئی هی فزهایذ

هالن را فمف اس قزیك اهز هی تَاى احزاس وزد ٍ گفتِ ضذ در همام تشاحن ٍلتی اهز هی رٍد هالن را ّن ًوی تَاى 

احزاس وزد، اس تاب تالسهی وِ تیي حیج داللت هكاتمی ٍ التشاهی تَد، سیزا اهز تا ٍلتی تَد، تِ داللت هكاتمی داللت 

تز ٍجَب داضت ٍ تِ داللت التشاهی داللت تز هالن داضت حال وِ داللت هكاتمی رفتِ است پس داللت التشاهی ّن 

هی رٍد ٍ اگز اهز تزٍد راّی تزای احزاس هله ًیست در حالیىِ هیزسای ًائیٌی هی فزهَد راُ احزاس هالن اهز است ٍ 

پس اگز والم هحمك ًائیٌی درست . اس قزف دیگز هیفزهَد راُ احزاس اهز ًیش هالن است ٍ السهِ ایي والم دٍر است
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در آیذ تزتة تِ قَر ولی اس دست هی رٍد سیزا در هَاردی وِ لذرت ضزػی ّن لیذ ًطذُ است ًیش احزاس هالن 

هیزسا ًائیٌی هی خَاست تگَیذ فمف در هَاردی وِ هتؼلك همیذ تِ لذرت ضزػی است، اهز هی رٍد در . هوىي ًیست

حالیىِ ها حاتت وزدین وِ ّوِ جا هی رٍد ٍ لذا ٍلتی در تشاحن ًوی تَاى احزاس هالن وزد تِ دلیل ایٌىِ ٍلتی حجیت 

داللت هكاتمی تزٍد حجیت داللت التشاهی ّن هی رٍد تزتة ّن اس تیي هی رٍد، پس هحمك ًائیٌی ًوی تَاى تزتة را 

 . همیذ تِ ػذم تمیذ هْن تِ لذرت ضزػی وٌذ، سیزا ول تزتة اس تیي هی رٍد سیزا دٍر السم هی آیذ

لذا هحمك خَئی هی گَیذ حمیمتا تزتة هتَلف تز ایي حزف ّا ًیست تلىِ تزتة هتَلف تزایي است وِ ها حاتت وٌین 

قلة ؾذیي تِ هؼٌای جوغ ؾذیي ًیست ٍ در تزتة وسی ًوی خَاّذ جوغ تیي ؾذیي وٌذ، ػیي ّویي تؼثیز را اس 

هزحَم هظفز خَاًذین ٍ ایي هیزاث استادضاى هحمك ًائیٌی است، پس اگز حاتت وزدین وِ استحالِ در قلة ؾذیي در 

آىِ ٍاحذ ٍجَد ًذارد ٍ اگز قلة ؾذیي در آىِ ٍاحذ تِ جوغ ؾذیي تاضذ هحال است ٍلی اگز تِ هؼٌای قلة در آىِ 

 .لذا تزتة حثَتا ّویي یه هطىل را دارد. ٍاحذ تاضذ اضىال ًذارد

 جًاب از اشکال محقق خًئی تٍ محقق وائیىی

اٍال هحمك ًائیٌی هی فزهایذ تذٍى هالن، اهىاى ًذارد وِ اهز، چِ اهز هستمل چِ اهز قَلی ٍ چِ اهز ػزؾی ٍ چِ 

 .اهز تزتثی، تیایذ

لذرتی وِ در لساى دلیل اخذ ضذُ لذرت ضزػی است ٍ  (هثٌایی )حاًیا تِ هحمك خَئی هی گَیین اگز ضوا لثَل داریذ

ٍ اس قزفی وثزای هحمك ًائیٌی را  لثَل داریذ وِ آهذى اهز، فزع (.ایي را هحمك خَئی لثَل وزد )در هالن تاحیز دارد 

هالن است، پس ًثایذ تزتة را اس دست تذّیذ ٍ اگز تزتة در والم ضوا اس دست هیزٍد تِ خاقز هثاًی ًاساسگار 
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هحمك ًائیٌی لائل تِ ایي ًیست وِ ٍلتی داللت هكاتمی اس حجیت سالف ضَد داللت التشاهی ّن اس حجیت . ضوا است

ضَد؛ هحممٌائیٌی هی گَیذ احزاس هالن را اس اقالق هتؼلك تذست هی آٍرین، اگز هتؼلك همیذ است هالن اس  سالف هی

فزهایص هحمك ًائیٌی تایذ . تیي هی رٍد ٍ اگز هكلك است هالن ّست، ٍ ایي ولوات ّیچ تٌافی تا یىذیگز ًذارًذ

اٍال هالن را اس اقالق هتؼلك احزاس هی وٌذٍ حاًیا ّز گاُ هتؼلك : ایطاى هی فزهایذ. ضوارُ گذاری ضَد تا فْویذُ ضَد

تىلیف هؼلّك تز لذرت ضزػی هَجَد در لساى دلیل ضزػی ضذ، ایي لذرت در هالن تاحیز دارد ٍ تا رفتي لذرت 

ضزػی هالن هی رٍد ٍ تزتة اس تیي هی رٍد، ٍلی تمیِ را احزاس هی وٌین ٍ اس رٍی اهز احزاس هالن ًىزدین تا دٍر 

السم آیذ ٍ ایي ًطاى هی دّذ وِ والم خَئی دچار تْافت است ٍ یىی اس هْوتزیي ًمذّای ها تِ تحج تثؼیت داللت 

التشاهی تز داللت هكاتمی در حجیت وِ هثٌای هحمك خَئی است ّویي تحج تزتة ٍ اضىالی است وِ در ولوات 

پس یا تایذ ایي والم هحمك ًائیٌی وِ هالن در اهز تاحیز دارد را لثَل وٌیذ یا ایٌىِ اگز . هحمك خَئی السم هی آیذ

لثَل داریذ وِ لذرت ضزػی هَحز در هالن است، هحمك ًائیٌی تِ ضوا هی گَیذ هي وِ اس رٍی هالن ًوی خَاّواهز 

درست وٌن در حالی وِ ضوا هی خَاّیذ اس رٍی هالن اهز درست وٌیذ ٍ ایي دٍر ًطاًِ ایي وِ است یه جایی 

هثاًی ضوا تاّن جَر در ًوی آیذ تْافتی در هثاًی حثَتی هحمك خَئی هَجَد است، ٍاال تا هثاًی هحمك ًائیٌی ایي 

هیزسا هی گَیذ هي اس رٍی هتؼلك تِ هالن هی رسن اس رٍی هالن . هكلة درست است ٍ ّیچ دٍری ّن السم ًوی آیذ

تِ اهز هی رسن ٍ اگز هتؼلك همیذ تِ لذرت ضزػی تاضذ هالن همیذ هیطَد ٍ در جایی وِ لذرت ًثاضذ هالن ًیست ٍ 

اهز ّن ًیست ٍ ایي گًَِ ًیست وِ دلیل ًثَد هالن را ًثَد اهز تذاًذ تا دٍر السم تیایذ لىي هحمك خَئی هی گَیذ اس 

رٍی هالن تِ اهز هی رسین ٍ اس رٍی اهز تِ هالن هی رسین یؼٌی هالن وِ ًثاضذ اهز ًیست ٍ اهز ّن وِ ًثاضذ هالن 

ًیست ٍ ایي دٍر است ٍ سثة ایٌىِ هحمك خَئی دچار دٍر هی ضَد هثٌای ًادرست ایطاى در داللت هكاتمی ٍ 
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والم سَم ایطاى سثة ضذُ وِ تزتة را اس دست تذّذ ٍ اگز دست اس ایي هثٌا تزدارد، هطىل دٍر السم . التشاهی است

 . ًوی آیذ

 وقد ي تررسی کالم محقق خًئی درتارٌ مثال ايل 

: هحمك خَئی تؼذ ایٌىِ هثٌای هحمك ًائیٌی را رد هی وٌذ درتارُ دٍ هخالی وِ ایطاى تیاى وزدُ است چٌیي هی فزهایذ

هخال اٍل ایي تَد وِ در هَارد اهز تِ تیون، اگز هىلف قْارت هائیِ اًجام تذّذ ٍؾَء هالن ًذارد ٍ لذا تاقل است 

اػن اس ایٌىِ تزای لػذ لزتت لائل تِ وفایت هالن ضَین ٍ یا اس راُ تزتة وِ فزع هالن است، اهز را درست وٌین 

لىي ایي والم هحمك ًائیٌی لثَل ًیست سیزا هثٌای ها ایي تَد وِ تزتثوتَلف تز احزاس هالن ًیست تلىِ تا تزتة اهز 

وِ در جَاتص هی گَیین در . وٌین ٍ در تزتة فمف ّواى هحذٍر را هی گَیین درست هی ضَد ٍ تؼذ هالن را درست هی

 . تزتة اجتواع ؾذیي هحال است

غٌاػت . ها ایي والم خَئی را لثَل ًذارین سیزا در تاال اضارُ وزدین وِ اضىال در هثاًی خَد هحمك خَئی است

 .والم ًائیٌی درست است

 وقد ي تررسی کالم محقق خًئی در مثال ديم

هخال دٍم تشاحن تیي قْارت هائیِ ٍ رفغ خثج تَد ٍ اگز هىلف رفغ خثج ًىٌذ ٍ ٍؾَ تگیزد، ٍؾَ تاقل است سیزا 

تِ ًظز ها تزتة تاقل است ٍلی تِ ایي تیاى وِ ّز گاُ  دٍ ٍجَب ؾوٌی تا ّوذیگز تشاحن وٌٌذ . لذرت ضزػی ًذارد

تِ دلیل ایٌىِ ٍجَب غالت، هٌحل تِ اجشاء ٍ ضزائف هی ضَد پس یه ٍجَب ؾوٌی رفغ . غغزای تشاحن ًیست
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حذث ٍ یه ٍجَب ؾوٌی رفغ خثج دارین ٍ ایي گًَِ هَارد تشاحن جاری ًیست پس تزتة ًیست سیزا تزتة فزع 

 . تشاحن است

حال تایذ تزرسی وٌین وِ آیا در فؿای خكاب ضخػی ایي والم درست است یا در فؿای خكاب لاًًَی ّن درست 

است؟ ٍ ّوچٌیي تایذ تزرسی وٌین وِ در ایي گًَِ هَارد وِ رفغ حذث یىی اس ضزائف غالت است ٍ خثج ّن اس 

 ضزائف ًواس است ٍ ایي دٍ ٍجَب ؾوٌی دارًذ، آیا تحج تزتة السم هی آیذ؟

تزتة را در استحثاب ًفسی ٍؾَ جاری هی ضَد، ًِ در ٍجَب ؾوٌی ٍ لذا : هحمك خَئی در پایاى تحج هی فزهایذ

 .در حاضیِ ػزٍُ فتَای تِ غحت ٍؾَ ٍ غسل دادین اس تاب استحثاب ًفسی ٍؾَ ٍ غسل

 حسه مهاجری: مقرّر


