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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
[اعتبار وجود المناطين في المجمع]الثامن •
أنه ال يكاد يكون من باب االجتماع إال إذا كان في كل  وادلم ملن •

ملورد متعلقي اإليجاب و التحليي  منلاح دكمله مالقلا دتل  فلي 
ملا التصادق و االجتماع كي يحك  علل  الجلواب بكونله فعلك محكو
حكل  بالحكمين و عل  االمتناع بكونه محكوما بأقوى المنلاطين أو ب
فصيلهآخي غيي الحكمين فيما ل  يكن هناك أدمهما أقوى كما يأتي ت

.

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

ه يكون مورد االجتماع محكوما إال بحك  وادم منهما إذا كان له مناط
أو دك  آخي غييهما فيما لل  يكلن لوادلم منهملا قيل  بلالجواب 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 الماللة و اإلثبات فاليوايتان المالتان عل  او •

متعارضتان إذا أديب أن المناح من قبي  الثلاني فلك بلم ملن دمل 
علار  فلي المعارضة دينئذ بينهما في التيجيح و التخييي و إال فك ت
التيجيح مع ما البين ب  كان من باب التزاد  بين المقتضيين فيبما كان

هو أضعف دليك لكونله أقلوى مناطلا فلك مجلائ دينئلذ لمكد لة 
ميجحللات اليوايللات ألللك بلل  ال بللم مللن ميجحللات المقتضلليات 

.المتزادمات كما يأتي اإلشارة  إليها

155: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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وجود المناطين في المجمعاعتبار 
عار  فك بم لو كان ك  منهما متكفك للحك  الفعلي لوقع بينهما التنع  •

من مكد ة ميجحات باب المعارضلة للو لل  يوفلن بينهملا بحمل  
أدمهما عل  الحك  االقتضائي بمكد ة ميجحلات بلاب المزادملة 

. فتفان

154؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 
[في ما يستكشف به المناح]التاسع •
ابيعة أنه قم عيفت أن المعتبي في هذا الباب أن يكون ك  وادم من ال•

ي المأمور بها و المنهي عنها مشتملة عل  مناح الحك  مالقا دتل  فل
دائ االجتماع فلو كان هناك ما دئ عل  ذلك من إجملاع أو غيلي  

.صي  و هوفك إشكائ و لو ل  يكن إال إطكق دليلي الحكمين ففيه تف

155ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 
  ثبلوتأن اإلطكق لو كان في بيان الحك  االقتضائي لكان دليك عل•

و المناح في مورد االجتماع فيكون من هذا الباب المقتضي 
بلوت إشلكائ فلي استكشلا  ثفلك لو كان بصمد الحك  الفعللي و •

كلذب المقتضي في الحكمين عل  القوئ بالجواب إال إذا عل  إجماال ب
أدم المليلين فيعام  معهما معاملة المتعارضين 

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 
لل  أما عل  القوئ باالمتناع فاإلطكقان متنافيان من غيلي دالللة عو •

اء أدلم ثبوت المقتضي للحكمين في مورد االجتماع ألك فلنن انتفل
ضلي لله المتنافيين كما يمكن أن يكون ألج  المانع ملع ثبلوت المقت
ينهما هلو يمكن أن يكون ألج  انتفائه إال أن يقائ إن قضية التوفين ب

ال دم  ك  منهما عل  الحك  االقتضائي لو ل  يكن أدمهما أظهي و إ
.ال اهي منهمافخصوص 

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 
الحكمين أنه كلما كانت هناك داللة عل  ثبوت المقتضي فيفتلخص •

كان من مسألة االجتماع و كلما ل  تكن هناك داللة عليله فهلو ملن 
مهما بك باب التعار  مالقا إذا كانت هناك داللة عل  انتفائه في أد

. االمتناعفعل  تعيين و لو عل  الجواب و إال 

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 

في دليلي األمر و 
النهي

داللة على ثبوت 
المقتضي في 

الحكمين

لم تكن داللة علي 
ي ثبوت المقتضي ف

الحكمين

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 

في دليلي األمر و 
النهي

داللة على ثبوت 
مينالمقتضي في الحك

كان من مسألة 
االجتماع

لم تكن داللة علي 
ي ثبوت المقتضي ف

الحكمين

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 

في دليلي األمر و النهي

ضي داللة على ثبوت المقت
في الحكمين

كان من مسألة االجتماع

ت لم تكن داللة علي ثبو
المقتضي في الحكمين

إذا كانت هناك داللة على 
انتفائه في أحدهما بال 
زتعيين و لو على الجوا

و إال

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 

ت لم تكن داللة علي ثبو
المقتضي في الحكمين

إذا كانت هناك داللة على 
انتفائه في أحدهما بال 
زتعيين و لو على الجوا

فهو من باب التعارض 
مطلقا

و إال
فهو من باب التعارض 

على االمتناع

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المناطيستكشف به ما 

في دليلي األمر و النهي

ي داللة على ثبوت المقتض
في الحكمين

كان من مسألة االجتماع

لم تكن داللة علي ثبوت
المقتضي في الحكمين

إذا كانت هناك داللة على 
انتفائه في أحدهما بال 
تعيين و لو على الجواز

فهو من باب التعارض 
مطلقا

و إال
فهو من باب التعارض 

على االمتناع

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
السادس في عمم ابتناء النزاع عل  إدياب المناحاألمي •
ال إشكائ في عمم ابتنلاء النلزاع علل  إدلياب المنلاح فلي متعل قلي•

و التحيي ، سواء دلي ر محل   النلزاع بملا اختلار  المحق لن اإليجاب 
اع و هو واضح، ألن  النزاع ديثي ، أو كما دي رنا  ألن  النلزالخياساني 

ال يبتنلي في إمكان تعل ن الحكمين بعنوانين كذائي ين ال في وقوعه، و
.هذا النزاع الكبيوي  عل  إدياب المناح

116: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
مم ا أفلاد فلي األملي الثلامن و أن  مياد المحق ن الخياساني : ال اهيو •

تملاع التاسع ليس ذلك، و لع   مياد  التفيقة بين ما كان ملن بلاب اج
ائ األمي و النهي واقعا، و بين ما كان من باب التعلار ، دفعلا إلشلك
لوا رب ما ييد عل  القوم، و هو أن ه  عنونوا مسألة جواب االجتماع، و مث 

ن ، و اختار جمع الجواب ، و أن ه ال تعار  العام يله بالعام ين من وجه
من وجه أدلم وجلو  التعلار ، و لل  يجملع بينهملا أدلم بجلواب 

.االجتماع

116: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
طين بأن  الميزان الكل ي  في باب االجتماع هو إدياب المنا: عنهفأجاب •

ضلي فلي دت   في مورد التصادق، فك   ما كان داللة عل  ثبوت المقت
.الحكمين كان من مسألة االجتماع، و إال  فهو من باب التعار 

116: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
ن، و بأن  موضوع باب التعلار  هلو الخبليان المختلفلا: أنت خبييو •

قلي ، المناح في االختك  هو الفه  العيفي ، و الجمع هناك عيفي  ال ع
.ين رأسابخكفه هاهنا، فنن  المسألة عقلي ة ليفة، فك ربط بين الباب

فما اد ع  من المناح غيي تام  طليدا و عكسلا، ألن  الخبليين إذا كانلا•
خبلار مختلفين عيفا، و ل  يكن بينهما جمع عيفي ، ينمرجان تحلت أ

عقللي  التعار  بينهما مالقا، و الجمع ال[ إعمائ]التعار ، و ال بم  من 
.في باب االجتماع ليس من وجو  الجمع في باب التعار 

117: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
دة فيه، أن  رد  باب التعار  تمور عل  العم  باألخبار الوار: السي  فيهو •

ن ة، و موضوعها مأخوذ من العي ، كموضوع سائي ما ورد في الكتاب و الس
حلات، و فكل ما يحك  العي  باختك  الخبيين و تعارضهما يعمل  بالميج 
لين لل  كل ما يحك  بعممه ألج  الجمع العيفي  أو عمم التناسب بلين اللملي

، ألن  غيلي متعارضلين عيفلا« ال تغصلب»و « ل  »: يكن من بابه، فقوله
عيفا و لو الحك  عل  العنوانين، و هما غيي ميتباين، فليس بينهما اختك 

فلي -معلار  عيفلا« أكيم كل   علال »: ل  نحيب المناطين، كما أن  قوله
ن ، بناء عل  كون العام ين ملن وجله مل«ال تكيم الفس اق»: لقوله-الجملة

  وجو  التعار ، ألن هما يمال ن عل  إكيام الجمع و عمم إكيامه، ألن  الحكل
مناطين فيهما عل  األفياد، و ليس بينهما جمع عيفي ، و لو في  دصوئ ال

.في مورد االجتماع و قلنا بجواب االجتماع دت   في مثله

117: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
الجمع و التعار  فلي بلاب تعلار  األدل لة عيفي لان ال: بالجملةو •

ي عقلي ان، فجمع باب االجتماع ال ذي هو بحكل  البيهلان العقللي  غيل
لعيفلي  ميبوح به، كما أن  التزاد  في ن ي العق  ال ينلافي التعلار  ا

.المناح في بابه، فك تغف 

117: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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عدم اعتبار وجود المناطين في المجمع
لة من أن هلذ  المسلأ: بعض األعاظممم ا ذكينا ي هي الن  ي فيما قائ و •

تلك ، لما عيفت من أن ها أجنبي ة عنمحق قة لموضوع مسألة التعار 
أن  : نمن أن  الملائز بلين البلابي-:المسألة، كما ي هي الن  ي فيما اد ع 

-حلادي التيكيب في باب االجتماع انضمامي ، و في باب التعار  ات 
. فنن ه ال ييجع إل  محص   لو ل  ييجع إل  ما ذكينا

118: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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