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تعدد اإلضافات 
قوا إِنْ كان نظره إلى مورد  علقوا مرمور طالعةيلوح طمطور مع-فيهو •

ن منوه ملرجر ، كما إذم قال أكرم كل عالم و ال عكرم ملفاسا فما أُفيد م
خادج عن مسألح مالجتماع صطيح إلّا أنَّ هذم ال يختص طما إذم كوان

من، كموا مالختالف طاإلضافح طل يجري حتى إذم كان مالختالف طواللمر
.إذم ممر طكل صالة و نهي عن ملغصب

103: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
جر ، كما إِنْ كان نظره إلى مرد  علقا مرمر طالعةيلح طمطر صرف ملرو •

خروج فأكرم عالما فاسقا ف( أكرم عالماً و يطرم إكرمم ملفاسا)إذم قال 
انَّ ذلك عن مسألح مالجتماع غير صطيح طل هر  مخل فيها أيضواً، فو
مد  كقًا من ملمالك مرول و ملثاني لقجرمز جاد فيه كما يجري فوي مور
ك ملثاني علد  مللمرمن، غايح مرمر ملتطفظ ملثالث ملّذي ذكرناه في ملمال

.لقجرمز ومضح مالنعةاق في هذم ملمقام
. و طهذم نختم ملةطث عن مسألح مجتماع مرمر و ملمهي•

103: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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جواز اإلجتماع عقالً و منعه عرفاً
موا جرمز ذلك عققًا؛ لما ذكر، إلّا أنّا نلقم أنّ ملطكيم ال يعقوبفالطاّ •

سودة، و إن أمر طه من ملعةيلح في ضمن فر  يرجب فلقه ملتوأييم طالمف
كان ذلك من جهح ما فيوه مون يةيلوح أُخورذ؛ إذ مون اوأنه مرمور 

ح يلقم أنّهوا طالمصالح ملصافيح، و ال يجرز عقيه ملغفقح، ال يعقب مصقط
.ال عمفكّ عن ملمفسدة، و لذلك يفهم مللرف ممهما ملتخصيص

.و طذلك يظهر عدم جرمز مجتماعها ارعاً و إن جاز عققًا•

134: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة؛ ص
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يجب على المصلّي ردّ السّالم
[وجرب ملر ّ عقيه إذم سقّم عقيه]ملثانيح •
مْ طِتَطِيَّوح  م حُيِّيتُٰ  يجب ملر ّ عقيه إذم سقم عقيه؛ للمرم قرله علالى وَ إِذ•

.و ملصالة غير ممافيح لذلك« 3»م ٰ  م أَوْ دُ ُّوهٰ  فَطَيُّرم طِأَحْسَنَ مِمْه
لظاهر و ظاهر كالم مرصطاب مجر  ملجرمز؛ لقخةرين مآلعيين طلد، و م•

د منهم أدم وم طه طيان ارعيته، و يةقوى ملرجورب ملقرموا مون ملقرمعو
ة لور و طالغ طلض مرصطاب في ذلوك، فقوال عةعول ملصوال. ملشرعيح

و هر من مشرب مجتماع مرمور « 4»ماتغل طارذكاد و لما ير ّ ملسالم 
.و ملمهي في ملصالة كما سةا، و مرصحّ عدم مالطعال طترك د ّه

24: ، ص4ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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يجب على المصلّي ردّ السّالم
يجب عقى ملمصقّي د ّ ملسّالم عقى ملمؤمن،و •
مع عمرم أ لّح ملودعا  فوي ملصوالة، و خصور  « 5»للمرم ملكتاب •

.، و لم يتلرّض غيره لقرجرب«6»مرخةاد مآلمرة طالر ّ و ملطاكيح له 

.86: ملمسا ( 5)•
من أطرمب قرميع ملصوالة 16ب 1265  4ج : وسائل ملشيلح( 6)•

.2ح 

183: ، ص4كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج 
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يجب على المصلّي ردّ السّالم
و ملظاهر أنّهوم أدم وم طيوان اورعيّته، و يةقوى ملرجورب: قال ملشهيد•

. «1»ملشرعيّح ملقرمعد منملقرما 
ملتسوقيم لر ماتغل طالقرم ة عقيب: قال ملمصمّف في ملمختقف و غيرهو •

و هوذم : العقيه و لم يشتغل طالر ّ طعقت صالعه، رنّه فلل ممهي عمه، ق
. «2»اي   لم يذكره 

و هر من مشرب مجتماع مرمر و ملمهي فوي ملصوالة كموا: ملشهيدقال •
.«3»سةا، و مرصحّ عدم ملةعالن طترك د ّه 

، و إلّا إن وجةت ملمةا دة إلى ملر ّ لذهاب ملمسقم، عرجّه ملةعالن: ققت•
.فال، للدم ملمهي

 184: ، ص4كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، ج 
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؟الء هل يقتضي فساده أم النهي عن الشيأن 
  هل يقتضي فسا ه أم الفي أن ملمهي عن ملشيفصل •
و ليقدم أمرد•
[ملفرق طين هذه ملمسألح و مةطث مالجتماع]مرول . •
سألح و أنه أنه قد عرفت في ملمسألح ملساطقح ملفرق طيمها و طين هذه ملم•

ال  خل لقجهح ملمةطرث عمها في إحدمهما طما هر جهوح ملةطوث فوي 
مرخرذ 

يقه عقوى أن ملةطث في هذه ملمسألح في  اللح ملمهي طرجه يأعي عفصو •
جهح يجدي ملفسا  طخالف عقك ملمسألح فإن ملةطث فيها في أن علد  مل
.في دفع غائقح مجتماع مرمر و ملمهي في مرد  مالجتماع أم ال

180ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 



10

؟الء هل يقتضي فساده أم النهي عن الشيأن 
أنه ال يخفى أن عد هذه ملمسألح من مةاحث مرلفاظملثاني •
امالت إنما هر رجل أنه في مرقرمل قرل طداللته عقى ملفسا  في ململو•

مع إنكاد ملمالزمح طيمه و طين ملطرمح ملتي هي مفا ه فيها 
ما عكورن ال يمافي ذلك أن ملمالزمح عقى عقدير يةرعها في مللةا ة إنو •

دير عودمها طيمه و طين ملطرمح و لر لم عكن مدلرلح طالصيغح و عقى عقو
لصيغح طموا عكرن ممتفيح طيمهما إلمكان أن يكرن ملةطث مله في  اللح م
ا  يكورن علم  اللتها طااللتزمم فال عقاس طتقوك ملمسوألح ملتوي ال يكو

.لداللح ملقفظ طها مساس فتأمل جيدم

180ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لنهيقسام اشمول مالك البحث أل

النهي

ي التحريم

يالتنزيه

النفسي

الغيري
لصيياأل

التبعي

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لنهيقسام األشمول مالك البحث 
[امرل مالك ملةطث لقمهي ملتمزيهي و ملتةلي]ملثالث •
لفظ ملمهي و إن كان هر ملمهي ملتطريموي إال أن موالك ملةطوثظاهر •

مورم و مختصوا  عيلم ملتمزيهي و مله ال وجه لتخصويص مللمورمن
.مالكه طاللةا مت ال يرجب ملتخصيص طه كما ال يخفى

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 



13

لنهيقسام اشمول مالك البحث أل
يا ال وجه لتخصيصه طالمفسي فيلم ملغيري إذم كان أصقكما •
أما إذم كان عةليا فهر و إن كان خادجا عن مطل ملةطث لما عرفوتو •

يموا أنه في  اللح ملمهي و ملتةلي ممه من مقرلح ململمى إال أنه  مخول ف
إلداوا  هر مالكه فإن  اللته عقى ملفسا  عقى ملقرل طه فيما لم يكن ل
قرطوح إليه إنما يكرن لداللته عقى ملطرمح من غير  خل السوتطقاق ملل

قدس سره و يؤيد ذلوك [ 1]عقى مخالفته في ذلك كما عرهمه ملقمي 
ده   يقتضوي ملمهوي عون ضوأنه جلل يمرة ملمزمع في أن مرمر طالشي

.فسا ه إذم كان عةا ة فتدطر جيدم

181: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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