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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 صورت دوم شك در نفسيت و غيريت در 
غيريت در  غيريت بحث كرديم. صورت ثانيه اين است كه شك در نفسيت و صورت اولي را در موارد شك در نفسيت و
 مقدمهاحتماالً  كه اين عمل ياالمقدمهيذ كه آن است در جايي ؛ يعني شكجايي است كه شك در دو طرف فعلي است

. يا حضور دارد و تنجّز دارد؛ مثل همان غسل مس ميت براي كسي كه مستطيع است و در مكه فرارسيده آن باشد وقتش
ولي  ؟كه غيري است يا نفسي داندينمبراي نمازگزاري كه وقت نمازش رسيده و اين غسل مس ميت كه واجب است 

 اتيان شود الزم است هم نفسي باشد اين تكليف اگر و اين فرد نيز مستطيع است. حج رسيدهوقت  وقت نماز و هرحالبه
 آن نيز فعلي است. اين صورت دوم است و المقدمهذي فعلي است و تكليف باشد هم بايد بياورد؛ چون هم غيري و اگر

يا غيري بود يا نفسي،  جاآنطاعت است است براي اين كه در فرض اول قبل از وقت و ؛برائت نيستجاي در بادي امر 
نفسي است بايد بياوريم  دقيقاً تفاوت دارد اگر اينجااما  ؛بود تكليفي نداشت ولي اگر نفسي باشد تكليف داشت اگر غيري
وجوب مقدمه است.  المقدمهيذوجوب فعلي   و است فعلي المقدمهيذ چون وجوب ؛هم است بايستي بياوريم اگر غيري
 ادامهاما در  مسئله روشن است، اينجاتا  كننديمعموماً هم اين را بيان  و است كه در كفايه آمده همين ناي مسئلهتقريباً ب

بياورد يا نه؟  را تكليف اول اين است كه بايد اين سؤال. شوديم جاديادومي  سؤالاين بحث يك اختالفي وجود دارد كه 
نماز كه دليل دارد روشن است، اما  . اتيانبگيرد رايعني هم بايد نماز را بخواند هم وضو  ؛جواب اين است كه بايد بياورد
 هم نماز است مقدمه عمل اين اگر ،؛ چون اآلن وقت وجوب نماز استبايستي انجام دهد وضو و غسل مس ميت را هم

 اين عمل را دوم اين است كه ؤالساما  ،روشن است ال اولسؤ جواب .هم بايد بياوردباز نفسي است  بايد بياورد اگر
 يليصعلم تف ؛ يعني در اصل اتيان اين عمل،دارد كه حتماً بياورد تفصيلي قبل از نماز بياورد بعد از نماز؟ چون علم

قبل از نماز) آن ترديد وجود دارد كه بايد قبل از نماز بياورد ( بودنبعد از نماز) و غيري ( بودنوجود دارد اما در نفسي 
دو نظر خيلي جدي بين اعالم وجود  ،به آن ييگوپاسخبراي  است كه يادهيچيپدوم و  سؤالاين  ربطي به هم ندارند؟يا 

  دارد.
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 ره)( ينينائديدگاه محقق 
 نيست و زمحر اينجادر  ، چنين چيزيقبل از نماز به عنوان مقدمه بياورد اين عمل را اين كهدر  ديفرمايممرحوم نائيني  
؛ لذا شوديمقيد نماز است برائت جاري  عمل از اين كه بگوييم اين نمود؛ يعنيبرائت جاري از اين خصوصيات  توانيم

كساني  اين فرمايش مرحوم نائيني است و از نماز آورده شود، مهم نيست. يا بعد قبل كهنيااما  را بياورد تكليف بايد اين
 م نائيني همراه هستند. با مرحو نيز ره)( يزيتبرآقاي و  مانند شهيد صدر

 ره)( ييخوديدگاه مرحوم 
. بايد شودينمبرائت جاري در اين خصوصيت) ( اينجا در ديگويمنظري است كه  ديدگاه محقق نائيني، مقابل نقطهدر 
بايد احتياط  كه غسل مس ميت قبل از نماز انجام شود يا بعد از آن، از اين حيث عمل را قبل از نماز بياورد؛ يعني آن
يا  است اشتغال جاي بود يكي اين كه در صورت دوم سؤالدو  اينجادر پس قبل از نماز انجام دهد.  و غسل را كند

در كيفيت دوم  سؤالاما  است، اشتغال نديگويمهمه  ،يا برائت است غسل مس ميت اشتغال در اصل اين كه برائت؟ در
 ،نظري كه مرحوم نائيني .دو نظر است اينجا ،بعد از آن يا انجام شود قبل از نماز كه است غسل مس ميت ايناتيان 

مرحوم  كه امثال و نظري مقابل آن دانندينمكه تقدم و تأخر را مهم  اندقائلديگر  آقاي تبريزي و اعالم ،شهيد صدر
. پس در اصلش همه اتفاق دارند، اما در كيفيتش در خصوصيت اين تكليف احتياط شودبايد  نديگويمكه  خويي دارند

  .اندياطياحتبعضي  بعضي برائتي هستند و كه است نظراختالف
تشريح كنيم يك  اينجا اين كه اين دو قول را در قبل ازو من امروز قبل از اين كه وارد نوع استدالل اين اعالم بشوم 

  ؛ زيرا مكرر با آن  مواجه خواهيم شد.كنميممنجّزيات آن عرض  بحث كلي در مورد علم اجمالي و

 بحث منجّزيت علم اجمالي
منجز  نديگويمعلم اجمالي را همه  كه روشن است .اندكردهاجمالي تقسيم  علم را به علم تفضيلي ودر علم اصول،  

اجمالي منحل شد  اگر علم و تكليف است. اين يك مطلب. مطلب ديگر اين است كه علم اجمالي قابل انحالل است
اين ظرف آب نجس است يا آن ظرف  ،يقين پيدا كرده است كه اين قالي نجس است يا آن قالي مثالًديگر منجز نيست. 

باز  ؛علم اجمالي قبلي منحل شد اينجا است. افتادهروي اين يكي خون  قطرهدر ساعت بعد يقين پيدا كرد كه سپس آب؟ 
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. پس اگر انحالل علم اجمالي در ظرفآن نه نجس است  ظرف كه اين ي معلوم شديعن ؛شد و تبديل به علم تفضيلي  شد
 بحثي نيست. در آن روشن است كه باز مطلب . اينشوديميك جايي پيدا شد علم اجمالي از منجزيت ساقط 

 بحث انحالل علم اجمالي
جمالي وجود دارد كه ما عرض اقسامي دارد. تقسيماتي در علم ا علم اجمالي نيز مطلب ديگر اين است كه انحالل

 :ميكنيم

 انحالل حقيقي
مثل همان مثالي كه  .شوديممنحل  حقيقتاًعلم  حقيقي است و انحالل يك تقسيم اين است كهدر انحالل علم اجمالي  

ديگر  ؟علم اجمالي دارد كه در اين ظرف خون ريخته است يا در آن ظرف ؛انحالل عقلي و وجداني است ه شد،زد
است.  افتاده ) معلوم شد كه خون در آن ظرفبا علم( يانهيقرعلم اجمالي منعقد شد، ولي بعد با يك  ،نتوانست بفهمد

علم تفصيلي و تبديل به  زديريمبه هم  گونهنيا علم اجمالي،وجدانياً است. و اين انحالل علم اجمالي، انحالالً عقلياً 
  .شوديم

 انحالل تعبدي
نجس  ظرف يكي از دو ؛ يقين داشت كه، اصول لفظيه و حجج استأمارات از طريق يك نوع انحالل داريم كه انحالل 

خون افتاده، اما بيّنه قائم  ظرف بعد علم پيدا نكرد كه در اين يكي؟آن در افتاد يا در اين ظرف خون  داندينم؛ اما است
با يك علم علم اجمالي  اينجا. كنديم هم يك توليد ظن معتبربيّنه كه خون در اين ظرف مشخص افتاده است.  شد

در ظهر روز جمعه يقين دارد نماز  كهنيامنحل شده است. مثل  يااماره، بلكه با يك است منحل نشدهتفصيلي بعدي 
انحالل علم  اينجانماز جمعه يا ظهر واجب است.  ديگويمو  ديآيم ياامارهجمعه واجب است يا نماز ظهر، بعد دليل يا 

به  اجمالي است كه انحالل علم انحالل . اين هم يك نوعشرعي اماره يك واسطهعلم تفصيلي بلكه به  بهه اما نه پيدا شد
. پس انحالل علم شوديماصول عمليه است كه اين انحالل تعبدي  اماره است و يك نوع انحالل علم اجمالي به اصل و

؛ يعني با تعبد شرعي نه نديگويمانحالل به اصل عملي را انحالل تعبدي  اصل عملي. وبا علم است يا با اماره يا اجمالي 
در  داندينمافتاد اما  هاظرفدر ميان اين  خوني قطره مثالً نيست اينجاعلم است هيچ كشفي در  منزلهعلم دارد نه نازل 
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 اين ديگويماستصحاب به نجاست  اينجادر  از قبل نجس بود. هاظرف ولي يكي از اين يكي؟ افتاده يا در آن ظرف اين
 .شوديمموجب انحالل علم اجمالي  استصحاب نديگويم اينجا .حتماً نجس است ظرف

 بحث يبندجمع
 از مباحثي كه تا كنون گفتيم، چند مطلب و قاعده روشن شد: 

 ؛است احتياطعلم اجمالي به معناي  منجزيت . علم اجمالي منجز است و1
 علم اجمالي ارزشي ندارد؛ديگر اين  ،منحل شودعلم اجمالي  گركه ا. معلوم شد 2
انحالل  عملي را كه انحالل با اصل سوم هم اين است كه انحالل يا با علم تفضيلي است يا با اماره و اصل قاعده. 3

 نديگويمتعبدي 
كه در اطراف  علم اجمالي تا زماني منجزيت دارد علم اجمالي گفته شد اين است كه يهابحث. مطلب چهارمي كه در 4

د. نمورد اصل باشد تا تعارض بكن اين علم دو طرف . بايستيشود اين علم علم اجمالي اصلي نيايد كه موجب انحالل
به صورت مشخص از اگر علم را  ؟يا اين خمر است يا آن ظرف؟ ست يا آن آنجس  ظرف وقتي كه يقين دارد اين مثالً

است  شك داريد اين خمر كهنيا؛ شوديممجراي برائت كه شما يك علم كلي داريد با دو احتمال  اينجا ،رداريمهركدام ب
است  اين خمر كه به تنهايي نگاه كنيد شك داريد وقتي هم را پاك است آن يكي ديگويميا نه نجس است يا نه؟ برائت 

در جايي كه علم  هااصل؛ چرا اين است خوردنقابلكه اين  ديگويمبرائت يا اصل طهارت  يا نه نجس است يا نه؟
جاري  اينجاچرا اين اصول در  كه بگوييم اين است ميخواستيمكه  ي؟ بحث چهارمشودينماجمالي باشد جاري 

با علم داريم و با آن علم اگر بخواهيم هر دو اصل را جاري بكنيم اين مخالفت  اينجادر  كه است اين به خاطر ؟شودينم
و با اصل برائت حالل  مشكوك است هر دو بگوييم اگر .خمر است هاآن يقين داريم يكي از ؛ چون كهعلم است

با علم اجمالي  قطعيه موجب مخالفت ،جريان اصل يا اماره در دو طرف علم ؛ يعنيشوديم، علم ناديده گرفته شوديم
به تنهايي مشكوك  علم اجمالي جا اطراف در همه ؟شودينممعين نيز جاري  يهاطرفآيا اصل در يكي از  .شوديم

اين  نديگويمچرا  اين اصل را جاري كنيم؛ ميتوانينماما  موارد شك يك اصل برائت نفسيت وجود دارد همهدر  است و
 اگر در هر دو ؛هستند طرازهمو  همكف طرف هردو كهنيا؟ براي شودينممنحل  اينجاعلم  ؟ چراشودينمجاري  اصل
 در احد مردد است. بال مرجح. اگر در يكي معيناً جاري بشود ترجيح شوديم تياهميببرائت جاري بشود اصل  رفط
اصل در  و جريان باشند كفههماين اطراف همه  كه تماميت تنجيز علم اجمالي به اين است نديگويمارزشي ندارد؛ لذا  نيز

و  كننديمتعارض كه در اين صورت است كه اين دو اصل كه در طرف قابل جريان است،  هر دو هم مصداق داشته باشد
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با عدم جريان اصل در دو  جاري شود. طرف در هر دو تواندينماصل  شوديم؛ لذا گفته شوديم هاآنموجب تساقط 
آن موقع در  نباشد، يگريد و درفهميديم اگر اصل عملي در يكي باشد  جانيهماز  .شوديمعلم اجمالي منجز  طرف،

قطره  فهمديماين است كه  ميزنيممثالي كه  .شوديم اجمالي ق انحالل تعبدييدامص از و شوديميكي برائت جاري 
ولي اين ظرف از قبل نجس بوده است؛ يعني  ؛در اين ظرف افتاده يا در ظرف ديگر داندينمافتاده است  اينجاخوني در 

بگوييد پاك است اين هم مثل آن پاك  ديخواهيمدو طرف كه مثل هم باشند  شودينمايجاد  اينجاحالت طهارت در 
ولي هرگاه يكي از اطراف علم اجمالي داراي  .كنديماثر  اجمالي علم اينجا. گفت پاك است شودينمرا  است دوتايي

ض دارد؛ چون دوتايي با علم تعارض نه با علم تعار ؛اين اصل ديگر معارض ندارد اينجايك اصل منحصر به خود باشد 
نيست.  جاري آن يكيبر يكي است و آن يكي هم با تعارض مشكلي ندارد. بر اين يكي جاري است ولي  اينجاداشت 

، ديگر جاري كرد شودينم جاآن ، درداشت طرف اين اصل را دارد. بله اگر دو طرف فقط يك را  استصحاب به نجاست
ز علم اجمالي بر عدم جريان . پس توقف تنجرا نداشته باشد علم اجمالي منجز است كدامهيچنيازي به آن نداريم و اگر 

 كه تنجيز علم اجمالي متوقف بر اين است يم؛ يعنيباش داشته يادبه  هميشهرا  اصل عملي در يكي از اطراف به نحو معين
الّا اگر جاري شود  ديگر علم اجمالي انحالل تعبدي پيدا  ملي جاري نشود واصل عملي در يكي از اطراف به صورت ع

  .كلي است كه بيان شد قاعده. اين يك كنديم
تنجيز علم  كه نيا اصل و انواع انحالل به اماره و تنجيز و انحالل آن. ،علم اجمالي عرض شد: اينجاچند مطلب در  

جاري نشود. اگر اصل معين نباشد اين اصول با هم در يك طرف ن كه اصل معي اجمالي هميشه متوقف بر اين است
اين  آن خواهد بود. معيناً جاري شود علم اجمالي متعبد به ياصل يجاي در علم منجز است، ولي اگر كننديمتعارض 

 يك بحث مهم در علم اجمالي است.
  ه الطاهرينوصلّي اهللا علي محمد وآل

 


