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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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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 شرعيته، 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»مشتغل 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 قرمطع 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 شورعيّته، و يةقوى ملرجورب: قال ملشهيد•

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

و هوذم : العقيه و لم يشتغل طالر ّ طعقت صالعه، رنّه فلل ممهي عمه، ق
. «2»شي   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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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 طةيلوح أُخورذ؛ إذ مون شوأنه 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 شرعاً و إن جاز عققًا•

134: معتمد الشيعة في أحكام الشريعة؛ ص
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