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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غير العقليةالمحرز

ةالحج: المبحث الثاني
ة العقليةالمحرز

مقدمة الواجب

مسألة الضد

اجتماع األمر و 
النهي
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المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

األمر و النهي يلحظان 
بالنسبة إلى 

متعلقهما بالذات 

العنوان القائم في 
الذهن الّذي هو 

المعروض الحقيقي 
لألمر و النهي

متعلّقهما بالعرض

مطبق تلك العناوين 
لعناوين باعتبار انَّ تلك ا

ملحوظة بما هي فانية 
في معنوناتها

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

األمر و جواز اجتماع
النهي

المعروض بالذات 
فيهما واحد

ر استحالة اجتماع األم
و النهي فيه أصل 

موضوعي

المعروض بالعرض 
لهما متغاير

إمكان تعلّق األمر 
بأحدهما و النهي 
باآلخر مفروغ عنه

التغاير بين 
المعروضين بالذات

ذفيقع البحث حينئ

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المراد بالواحد الذي تعلق به األمر و النهي

التغاير بين 
المعروضين بالذات

العنوان واحد إِّّل 
انَّهما متغايران 
دباإلطالق و التقيي

ا  العنوان متغاير رأس

25ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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النهياألمر و اجتماعجواز 
الثاني الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة •
عددد أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تهو •

يد  الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق األمر و النهدي بح
يوجبه يرتفع به غائلة استحالة االجتماع في الواحد بوجه واحد أو ال

األمدر و النهدي ىلد مدن بل يكون حاله حاله فالنزاع في سراية كدل
جها متعلق اآلخر التحاد متعلقيهما وجودا و عدم سرايته لتعددهما و

  هذا بخالف الجهة المبحوث عنها في المسألة األخرى فدنن البحدو •
لفدرا  يوجب فسادها بعد ا[  أو المعاملة]فيها في أن النهي في العبادة 

.عن التوجه ىليها

150ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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النهياألمر و اجتماعجواز 
مداع لو قيل باالمتناع مع ترجيح جانب النهدي فدي مسدألة االجتنعم •

.ألةيكون مثل الصالة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المس

151: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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النهياألمر و اجتماعجواز 
[تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين]•
بمدا هدذه مدن الفدرقما أفاده في الفصدول)أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح و أما فانقدح •

.عبارته
د أو ال ء واحثم اعلم أن الفرق بين المقام و المقام المتقدم و هو أن األمر و النهي هل يجتمعان في شي•

طبيعتدين أما في المعامالت فظاهر و أما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما ىذا تعلق األمر و النهي ب
غايرتا بمجدرد متغايرتين بحسب الحقيقة و ىن كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما ىذا اتحدتا حقيقة و ت

فنن مجرد تعدد فاسد( اإلطالق و التقييد بأن تعلق األمر بالمطلق و النهي بالمقيد انته  موضع الحاجة
ف الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات ال يوجب التمايز بين المسائل مدا لدم يكدن هنداك اخدتال

الجهات و معه ال حاجة أصال ىل  تعددها بل ال بد من عقد مسدألتين مدع وحددة الموضدوع و تعددد 
.الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة في صورة العكس كما ال يخف 

هي لفظا و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز االجتماع عقال و هناك في داللة الن•
ة ال عقدد فنن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين ال يوجب ىال تفصيال فدي المسدألة الواحدد

.اختصاص النزاع في تلك المسألة بداللة اللفظ كما سيظهرعدم مسألتين هذا مع

151: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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النهياألمر و اجتماعجواز 
[في كون مسألة االجتماع أصولية]الثال  •
باط كانت أنه حي  كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق االستن•

صديقية المسألة من المسائل األصولية ال من مبادئها األحكامية و ال الت
يهدا و ال من المسائل الكالمية و ال من المسائل الفرعية و ىن كاندت ف

جهاتها كما ال يخف  

150ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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النهياألمر و اجتماعجواز 
أن مجرد ذلك ال يوجب كونها منها ىذا كانت فيها جهة أخرىضرورة •

يمكن عقدها معها من المسائل ىذ ال مجال حينئذ لتوهم عقددها مدن 
رعية غيرها في األصول و ىن عقدت كالمية في الكالم و صح عقدها ف

كالم أو غيرها بال 
بح  أنه ال ضير في كون مسألة واحدة يقد عرفت في أول الكتابو •

لد  فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين النطباق جهتين عامتين ع
تلك الجهة كانت بنحداهما من مسائل علدم و بداألخرى مدن  خدر 

.فتذكر

150ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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النهياألمر و اجتماعجواز 
[في كون المسألة عقلية ال لفظية]الرابع •
أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسدألة عقليدة و ال اختصداص •

للنزاع في جواز االجتماع و االمتناع فيهدا بمدا ىذا كدان اإليجداب و
اهرين فدي التحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير باألمر و النهدي الظد

ح من الطلب بالقول ىال أنه لكون الداللة عليهما غالبا بهما كما هو أوض
ىل  الجواز عقدال و االمتنداع عرفدا لديسأن يخف  و ذهاب البعض

لي اثندين و بمعن  داللة اللفظ بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العق
ند  أنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين و ىال فال يكدون مع

محصال لالمتناع العرفي غاية األمر دعدوى داللدة اللفدظ علد  عددم
.الوقوع بعد اختيار جواز االجتماع فتدبر جيدا

150ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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