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لتزاحمصغروية الدليلين لكبرى التعارض أو ا
[صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم]الثاني األمر •
قد مر  في بعض المقدمات أنه ال تعارض بيين مثيخ ابيال صيخ و•

ن ابال ال تغصب على االمتناع تعيارض اليدليلين بميا  ميا  لييا
سنداحاكيان كي يقدم األقوى منهما  اللة أو 

ب منهما المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالتزاحم بخ إنما  و من بال•
فيميا و إن كان الدليخ على مقتضى اآلار أقوى من  ليخ مقتضاه  ذا

إذا أحرز الغالب منهما 

174ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لتزاحمصغروية الدليلين لكبرى التعارض أو ا
ندا و  اللة أو سيمنهما و إال كان بين الخبابين تعارض فيقدم األقوى •

ببريق اإلن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا 
مين لو كان كخ من الخبابين متكفا لحكم فعليي و إال فيا بيد ذا •

هاء إلى األاذ بالمتكفخ لذلك منهما لو كان و إال فا محيص عن االنت
ما تقتضيه األصول العملية 

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
[تببيق ماك التزاحم على االجتماع]•
ي أن ترجيح أحيد اليدليلين و تخصييص اآلاير بيه فيثم ال يخفى•

المسألة ال يوجب اروج مور  االجتماع عن تحت اآلار رأسا كميا 
لمقتضيي  و قضية التقييد و التخصيص في غير ا مما ال يحيرز فييه ا
ليذ   يو لكا الحكمين بخ قضيته ليس إال اروجه فيما كان الحكم ا

مفا  اآلار فعليا 

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
لم يكين ذلك لثبوت المقتضي في كخ واحد من الحكمين فيها فإذاو •

ان كيالضطرار أو جهل  أو سيليا  المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها 
لحرمية المقتضي لصحة الصاة مؤثرا لها فعا كما إذا لم يكين  لييخ ا

.أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين  اال على الفعلية أصا

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
هيخ أو ف انقدح بذلك فسا  اإلشكال في صحة الصاة في صورة الج•

ي ما النسيان و نحو ما فيما إذا قدم ابال ال تغصب كما  و الحال ف
إذا كان الخبابان من أول األمير متعارييين و ليم يكونيا مين بيال 

االجتماع أصا 

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
ما تعارض ذلك لثبوت المقتضي في  ذا البال ك ما إذا لم يقع بينهو •

ص في ميور  و لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصي
االجتماع وزان التخصييص العقليي الناشين مين جهية تقيديم أحيد 

ميانع يره تيأثالمقتضيين و تأثيره فعا المختص بما إذا لم يمنيع عين
مانع المقتضي لصحة مور  االجتماع مع األمر أو بدونه فيما كان  ناك

.لهعن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر تفصي

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
كيف كان فا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجحو •

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
قد ذكروا لترجيح النهي وجو او •
 اللةمنها أنه أقوى . •
.الستلزامه انتفاء جميع األفرا  بخاف األمر•
كمية و قد أور  عليه بأن ذلك فيه من جهة إطاق متعلقه بقرينية الح•

.كداللة األمر على االجتزاء بأ  فر  كان

176؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 



11

مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
ق قد أور  عليه بأنه لو كان العميوم المسيتفا  مين النهيي بياإلطاو •

ان بمقدمات الحكمة و غيير مسيتند إليى  اللتيه علييه بيااللتزام لكي
واييح استعمال مثخ ال تغصب في بعض أفرا  الغصب حقيقية و  يذا
ي حييز الفسا  فتكون  اللته على العموم من جهة أن وقوع الببيعة في
  ييرورة النفي أو النهي يقتضي عقا سريان الحكم إلى جميع األفيرا
.هعدم االنتهاء عنها أو انتفائها إال باالنتهاء عن الجميع أو انتفائ

176؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
ه مين  اللتهما على العموم و االستيعال ظا را مما ال ينكر لكنيقلت •

ن الوايح أن العموم المستفا  منهما كذلك إنما  و بحسب ما ييرا  مي
ال جمييع متعلقهما ف يختلف سعة و ييقا فا يكا  يدل على اسيتيع

األفرا  إال إذا أريد منه الببيعة مبلقة و با قيد 

176؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
علييه بالخصيوإ إال ال يكيا  يسيترهر ذليك ميع عيدم  اللتيهو •

أن يكيون باإلطاق و قرينة الحكمة بحيث لو لم يكن  ناك قرينتها ب
ا  الببيعة اإلطاق في غير مقام البيان لم يكد يستفا  استيعال أفر

ليق إذ ذلك ال ينافي  اللتهما على استيعال أفرا  ما يرا  مين المتعو •
.الفرض عدم الداللة على أنه المقيد أو المبلق

176؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مالك التزاحم على االجتماعتطبيق 
ة عليى إال أن يقال إن في  اللتهما على االستيعال كفاية و  اللاللهم •

خ أن المرا  من المتعلق  و المبلق كما ربما يدعى ذلك فيي مثيخ كي
مين رجخ و أن مثخ لفرة كخ تدل على استيعال جميع أفرا  الرجيخ

غير حاجة إلى ماحرة إطاق مداوله و قرينة الحكمية بيخ يكفيي
إرا ة ما  و معناه من الببيعة المهملة و ال بشير  فيي  اللتيه عليى

رينية االستيعال و إن كان ال يلزم مجازا أصا لو أريد منه ااإ بالق
ه إذا ال فيه لداللته على استيعال أفرا  ما يرا  من الميداول و ال فيي
ه و كان بنحو تعد  الدال و المدلول لعدم اسيتعماله إال فيميا وييع لي

. الخصوصية مستفا ة من  ال آار فتدبر

177: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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