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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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ائعابتناء النزاع على تعلق األحكام بالطب
[ادابتناء النزاع على تعلق األحكام بالطبائع ال األفر]السابع •
ى القوو  أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و االمتناع يبتني عل•

باألفراد فو  بتعلق األحكام بالطبائع و أما االمتناع على القو  بتعلقها
كوان اا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي و لوو

.وجهين على هذا القو 
تعلق األمر و أخرى أن القو  بالجواز مبني على القو  بالطبائع لتعدد م•

و النهي ااتا عليه و إن اتحد وجودا و القوو  باالمتنواع علوى القوو 
.باألفراد التحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا

153ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 



8

ائعابتناء النزاع على تعلق األحكام بالطب
دي بحيث أنت خبير بفساد ك  التوهمين فإن تعدد الوجه إن كان يجو •

لوى ال يضر معه االتحاد بحسب الوجود و اإليجاد لكان يجدي و لو ع
دا لكل القو  باألفراد فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فر
كموا ال من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحود ف

اثنين بما هو يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين ال يضر بكون المجمع
توى مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إال لما كوان يجودي أ و  ح

ا و اتحادهموا على القو  بالطبائع كما ال يخفى لوحدة الطبيعتين وجود
خارجا

153ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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ائعابتناء النزاع على تعلق األحكام بالطب
صووبة فكما أن وحدة الص تية و الغصبية في الصو ة فوي الودار المغ•

قع في وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما و
ردا الخارج من خصو يات الص ة فيها وجودا غيور ضوائر بكونوه فو

هوو علوى للص ة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنوه ف
. غفلوحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين ف  ت

153ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
[اعتبار وجود المناطين في المجمع]الثامن •
أنه ال يكاد يكون من باب االجتماع إال إاا كان في كول واحود مون •

موورد متعلقي اإليجاب و التحوريم منواح حكموه مطلقوا حتوى فوي 
موا التصادق و االجتماع كي يحكم علوى الجوواز بكونوه فعو  محكو
حكوم بالحكمين و على االمتناع بكونه محكوما بأقوى المنواطين أو ب
فصيلهآخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي ت

.

154؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
و ال أما إاا لم يكن للمتعلقين مناح كذلك ف  يكون من هذا البابو •

ه يكون مورد االجتماع محكوما إال بحكم واحد منهما إاا كان له مناط
أو حكم آخر غيرهما فيما لوم يكون لواحود منهموا قيول بوالجواز و 

.االمتناع هذا بحسب مقام الثبوت

155: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
لحكمين أما بحسب مقام الداللة و اإلثبات فالروايتان الدالتان على او •

متعارضتان إاا أحرز أن المناح من قبيل الثواني فو  بود مون حمول
عوار  فوي المعارضة حينئذ بينهما في الترجيح و التخيير و إال ف  ت
الترجيح مع ما البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان

هو أضعف دلي  لكونوه أقووى مناطوا فو  مجوا  حينئوذ لم ح وة 
مرجحووات الروايووات أ وو  بوول ال بوود موون مرجحووات المقتضوويات 

.المتزاحمات كما يأتي اإلشارة  إليها

155: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
عار  ف  بد لو كان كل منهما متكف  للحكم الفعلي لوقع بينهما التنعم •

من م ح ة مرجحات باب المعارضوة لوو لوم يوفوق بينهموا بحمول 
أحدهما على الحكم االقتضائي بم ح ة مرجحوات بواب المزاحموة 

. فتفطن

154؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 
[في ما يستكشف به المناح]التاسع •
طبيعة أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من ال•

ي المأمور بها و المنهي عنها مشتملة على مناح الحكم مطلقا حتوى فو
حا  االجتماع فلو كان هناك ما د  على الك من إجمواع أو غيور  

.صيل و هوف  إشكا  و لو لم يكن إال إط ق دليلي الحكمين ففيه تف

155ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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