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تعدد اإلضافات 
الثالث الظاهر لحوق تعدد اإلضافات بتعدد العنواناتاألمر •

عنون و الجهات في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة الم•
وجودا في جواز االجتماع كان تعدد اإلضافات مجدداا ضدرو ة أنده 
و اوجب أاضا اختالف المضداف بهدا بح دب المةدوحة و الم  ددة

الح ن و القبح عقال و بح ب الوجوب و الحرمة شرعا 

179ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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تعدد اإلضافات 
ةل و مثل أكرم العوماء و ال تكرم ال  اق من باب االجتماع كفيكون •

ال تغةب ال من باب التعدا   الال الاا لدي اكدن لوحكدي فدي أحدد 
دد الخطابين في مو د االجتماع مقتض كما هو الحدا  أاضدا فدي تعد
 تكرم العنوانين فما اتراءى منهي من المعاموة مع مثل أكرم العوماء و ال
نداع ال  اق معاموة تعا   العموم من وجه النما اكون بناء عوى االمت

. أو عدم المقتضي ألحد الحكمين في مو د االجتماع

180: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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تعدد اإلضافات 
العاشرالتنبيه •
عندوان الاكر المحقق صاحب الك ااة انَّ اختالف اإلضافة كاختالف-•

ذلك، فبناءً عوى كون الثاني موجبا لجواز االجتماع فاألوّ  أاضاً ك
قد وقع الك مو داً لونقد من قبل المحققين و •
من حيث الةغرى و انَّ اخدتالف اإلضدافة ال اعقدل أ نك اكدون: تا ة•

موجبا الختالف الحكي ما لي ارجع اللى اختالف العنوان 
.من حيث الكبرى و انَّ هذا خا ج عن م ألة االجتماع:و أخرى•

102-101ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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تعدد اإلضافات 
دعوى بد( قدده)اإلشكا  في الةغرى فقد اكره المحقق األص هاني امّا •

عدم المكان دخالة اختالف اإلضافة في اختالف الحكي ال مدن حيدث
.الح ن و القبح الذاتيين و ال من حيث المةوحة و الم  دة

ء و قبحه ال بدَّ و أَنْ يرجع إلى  دوىولاما األول فألنَّ حسن كل شي•
الفعل تحت عنوان العدل الّذي هو حسن بالذات أو الظلىم الّىذي هىو

ونىه قبيح كذلك، فان أوجب اوتالف اإلضافة اوىتالف الفىرد فىي ك
داوال تحت هذا العنوان أو ذاك العنوان رجع إل  اوتالف العنىوان و

.إلّا فال أثر له

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
تضدي و اما الثاني فألنَّ اإلضافات من قبيل الشدر  فدي تدأ ير المقو •

 ر ، و لي ت جزءاً لومقتضي الّذي هو المضاف الليه الواحد بح ب ال
.اًء واحد مقتضياً لومةوحة و الم  دة معال اعقل أ نك اكون شي

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
عد  و انَّ ما اكره من انَّ الح ن و القبح اتبعان عنوان ال-أولًا-فيهو •

الح دن الظوي و الِنك كان صحيحا عوى المبنى المشهو  القائل بانحةا 
انَّ امدر بالذات و القبيح بالذات في العد  و الظوي، اللّا أنَّ هذا ال اعني

كدون الشا ع و نهيه ال بدَّ و أ نك اتعوقا بذاك العندوان بدل امكدن أ نك ا
لح دن متعوقاً باإلضافة، و البحث في المكان اجتماع األمر و النهي ال ا

.و القبح
ة معىا  ال استحالة في أَنْ يكون فعل واحد ذا مصلحة و مفسد-و ثانيا•

.رعيةبلحاظين و إضافتين وصوصا في باب مصالح األحكام الش

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
كونه الكرام الن ان من حيث كونه عالماً فيه مةوحة و من حيثفيكون •

.فاسقا فيه م  دة فاإلشكا  الةغروي ال وجه له

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
ا الاا فقد اكر األستاا بأنَّ محدل الكدالم مد: امّا المناقشة في الكبرىو •

كدن تعوق األمر بعنوان كالةدالة و النهدي بعندوان  خدر كالغةدب و ل
ركيدب واحد فيقع الكدالم فدي انَّ التمو دالمكوف قد جمع بينهما في 

انضمامي أو اتحادي، 

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
عين ما امّا موا د تعدد اإلضافة مع وحدة العنوان فالنهي فيها اتعوق بو •

عودق تعوق به األمر و هو الكرام العالي ال اسق مثال، غااة األمر جهدة الت
تختوف، 

فالمتعوق من الواضح انَّ تعدد الجهة التعويوية ال اوجب تعدد المتعوقو •
ون و هو الكرام زاد العالي ال اسق واحد، و بداهي انده ال اعقدل أ نك اكد

فعل واحد واجباً و محرماً معاً ألنَّ ن س هذا التكويدف محدا  ال انده 
.مجرد تكويف بالمحا  و بغير المقدو 

102: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
ودق الِنك كان نظره اللى مدو د تعودق األمدر بالطبيعدة بنحدو مط-فيهو •

ن انده الوجود، كما الاا قا  أكرم كل عالي و ال تكرم ال اسق فما أُفيد م
خا ج عن م ألة االجتماع صحيح اللّا أنَّ هذا ال اختص بما الاا كدان

ان، كمدا االختالف باإلضافة بل اجري حتى الاا كان االختالف بدالعنو
.الاا امر بكل صالة و نهي عن الغةب

103: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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تعدد اإلضافات 
جود، كما الِنك كان نظره اللى مو د تعوق األمر بالطبيعة بنحو صرف الوو •

خروج فأكرم عالما فاسقا ف( أكرم عالماً و احرم الكرام ال اسق)الاا قا  
انَّ الك عن م ألة االجتماع غير صحيح بل هو داخل فيها أاضداً، فد
ا د كوًا من المالك األو  و الثاني لوجواز جا  فيه كما اجري فدي مدو

ك الثاني تعدد العنوان، غااة األمر التح ظ الثالث الّذي اكرناه في المال
.لوجواز واضح االنطباق في هذا المقام

. و بهذا نختي البحث عن م ألة اجتماع األمر و النهي•

103: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



14

التحفظ الثاني
ان العنوانان النَّ تعدد العنوان انَّما اش ع لوجواز فيما الِاا ك: الثانيالتح ظ •

لعناوان ال ما الِاا كانا من ا-سواءً كانا ماهواين أو انتزاعيين-حقيقيين
ن التي انشئها العقل كعنوان أحدهما أو واحد منهما، فانَّ هدذه العنداوا

أحدد لي ت الِلّا  موزاً اشير بها الذهن اللى الخا ج ال أكثر، فودو أمدر ب
ق كدالعت-الخةا  الثالث لي امكن أ نك انهى عن أحددها بالخةدو 

ألنَّ معرو  األمر و الحبّ سوف اكون واقدع الخةدا  بنحدو-مثوًا
. الشرعيالتخيير

40ص؛ 3بحوث في علم األصول ؛ ج
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التحفظ الثاني

ع واقانَّ الذهن من خال  هذا العنوان االنتزاعي ارى: الن شئت قوتو •
. اظالعناوان المنطبق عويها فيوزم التهافت و التضاد بهذا الوح

41: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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الثالثالتحفّظ 
:الثالثالتح ّظ •
ظيي العاد  النَّ العنوانين المتغااران الِاا اشتركا في جزء كما الِاا أمر بتع•

ق في ء العاد  و ال اسو نهى عن تعظيي ال اسق فقام المكوّف لمجي
قّ مو د مثوًا بحيث انطبق عوى فعوه العنوانان معاً كان هذا من الش
مأمو اً األو  ألنَّ الجزء المشترك و هو التعظيي سوف اكون محبوباً و

الحبّ بال رد به ضمناً و باعتبا  لزوم التخيير الشرعي منه سوف اتعوّق
المبغو  ال محالة، 

41: ، ص3بحوث في علم األصول، ج



17

التحفّظ الثالث
هذا اعني انَّ تعدد العنوان انَّما اوجب جواز االجتماع الاا كانا و •

وصية مع متماازان بتمام حقيقتهما و امّا الِاا كانا متغااران في الخة
.االشتراك في اي الخةوصية لحق بالشقّ األو 

41: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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