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بحث در تنبیه عاشر از تنبیهات مبحث اجتماع (آخرنن تنبیه از تنبیهات مبحث اجتماع) است .موضووع بحوث
در تنبیه عاشر انن است که آنا تعدد اضافه نظیر تعدد عنوان است و آثاری که بر تعودد عنووان بوار میشوود بور تعودد
اضافه هم بار میشود نا خیر؟
اول روشن کنیم که مراد از تعدد اضافه چیست و چرا انن بحث مطرح است که تعدد اضافه حکم تعودد عنووان را
دارد نا ندارد.
ما در مبحث اجتماع گفتیم؛ بحث در آنجانی است که امر به نک عنوان و نهوی بوهعنوان دنگور میخوورد و بعود
ا
نجتمعان علی مصداق واحد؛ بحث اننجاست .مثَل امر به صل میخورد و نهی به غصب میخوورد بعود نوک فعول
خارجی واحدی دارنم که هم مصداق صَلة و هم مصداق غصب است ،مثل صَلة در ارض مغصووبه .آنوقوت انون
بحث پیش میآند که آنا انن تعدد عنوان موجب صحت اجتماع امرونهی میشود نا نمیشود که حوا بحثهوای آن
را کردنم و تمام شد.
حا بحثی که مطرح میشود انن است که گاهی عنوانی که حکم به آن خورده است متعدد نیست؛ عنووان نکوی
ا
است مثَل اکرام ،اکرام عنوان واحد است .همین عنوان واحد نکبوار اضوافه بوه علموا و نکبوار اضوافه بوه فسواق
میشود ،نک اکرام العلما و نک اکرام الفساق پیدا میکنیم .اننجا اکرام واحد است ،اکرام نک عنوان است و عنووان
متعدد نیست.
ا
انن اکرام که عنوان واحد است گاهی مثَل به عالم اضافه شده که اکرام العالم میشود و گاهی هم اضافه به فاسو
میشود که اکرام الفاس است؛ آنوقت آمر و مولی اکرام العالم را مورد امر قورار داده و اکورام الفاسو را موورد نهوی
قرار داده است و بعد اننها اجتمعا در مصداق واحد شدهاند .نعنی کسی را پیدا کردنم که در خارج هم عالم اسوت و
هم فاس  .معنون هر دو عنوان است و هم عنوان عالم بر آن صدق میکند و هم فاس  .حا اکرام انن شخص اننجا
در مبحث اجتماع چه نتیجهای میدهد؟ آنا انن تعدد عنوان میآورد و میتوانیم بگونیم اننجا در محل اجتماع نجوز
اجتماع الحکمین که دنگر از باب تعارض نیست؛ آنجانی که بوین العنووانین عمووم مون وجوه از لحواا انطبواق بور
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مصداق باشد چنین است .عالمی دارنم که فاس نیست ،فاسقی دارنوم کوه عوالم نیسوت و عوالمی هوم دارنوم کوه
متأسفانه فاس است .خب اننجا بحث انن است که آنا در چنین جانی در انن محل اجتماع ما قائل به تعارض انون
دلیلین میشونم؟ انن درجانی است که ما قائل نشونم به اننکه اضافه موجب تعدد میشود .اگر اضافه موجب تعودد
نشود نعنی اگر گفتیم اکرام العالم با اکرام الفاس در انطباق بر انن فرد خارجی تعددی در عنوان مأمور بوه بوا عنووان
منهی عنه وجود ندارد .اننجا اننگونه شده است که اکرام هذا نجب و اکرام هذا نحرم .اننجوا انون شوخص خوارجی
اکرامش واجب ،چرا؟ چون عالم است و اکرامش حرام است زنرا فاس است .حا انن از باب اجتمواع اسوت اموا
اگر قائل شدنم به اننکه اضافه ،اضافه عنوان به نک مضافالیه و اضافه هموان عنووان بوه مضوافالیه دنگور موجوب
تعدد عنوان میشود ،اننجا چه میگونیم؟ میگونیم انن شخص خارجی به نک عنوان نجب اکرامه و به نوک عنووان
دنگر نحرم اکرامه و قائل شدنم در بحث اجتماع که تعدد العنوان منشأ جواز ا جتمواع اسوت پوی نجوور اجتمواع
امرونهی در انن شخص واحد خارجی .زنرا مَلک تعدد عنوان هم در اننجا وجود دارد .انن درجانی اسوت کوه اگور
قائل به تعدد شدنم نعنی قائل شدنم که مضافالیه مختلف که منشأ تعدد اضافات نا تعدد اضافی بوهعنوان میشوود،
منشأ تعدد عنوان هم میشود .اما اگر گفتیم عنوان ،عنوان واحد است و انن تعدد اضافه عنووان را متعودد نمیکنود،
ا
بلکه حیث عنوان را متعدد میکند و انن حیث هم حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی مثَل.
دخلی در اننکه مأموربه عین منهی عنه باشد ندارد؛ نعنی اننکه مأموربه عین منهی عنه باشد ندارد؛ نعنی انون را
برطرف نمیکند .بلکه منشأ آن میشود که متعل امرونهی شیء واحد شود و اجتماع ضدنن پویش آنود و هوذا مون
المحال .پی باند نا انن درست باشد نا آن؛ نعنی مصداق باب تعارض میشود و باند بحوث تعوارض و قواعود بواب
تعارض را اجرا کرد.
حا بحث ما انن است که آنا تعدد اضافات مثل تعدد عنوان است؟ اگر عنوان ،عنوان واحدی بود اما اضوافهاش
در نکجا با اضافه دنگرش در جای دنگر مختلف و متنوع بود ،انن تعدد اضافه منشأ تعودد عنووان میشوود و هموان
احکام تعدد عنوان بر آن بار میشود که اگر گفتیم تعدد عنوان موجوب صوحت و جوواز ا جتمواع اسوت اننجوا هوم
میگونیم نجوز ا جتماع پی محل ،محل تعارض نبوده و مرجو قواعود بواب تعوارض نیسوت بلکوه قواعود بواب
اجتماع است؛ اما آنا چنین است؟ نا باند قائل شونم به اننکه تعدد اضافه موجب تعدد عنوان نمیشوود پوی نتیجوه
انن است که اننجا چون تعدد عنوان نیست ،عنوان واحد متعل امر میشود و منطب بر انن مصداق همان عنوان هم
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متعل نهی منطب بر انن مصداق شده است .انن مصداق باب تعارض میشود نعنوی موورد از مووارد بواب تعوارض
خواهد شد و داخل در مباحث تعارض میشود و باند قواعد باب تعارض در اننجا اجرا شود .حال انهما صحیح؟
مرحوم صاحب کفانه رضوانالله تعالی علیه معتقد است که تعدد اضافه موجوب تعودد عنووان میشوود و لوذا در
آخرنن بحثی که انشان در مباحث اجتماع دارد ،تأکید بر انن مطلب دارد که همانگونه که تعدد عنوان موجب جوواز
اجتماع امرونهی بر مصداق واحد میشود تعدد اضافات هم موجب جواز اجتماع امرونهی بر شیء واحد میشوود.
مادامیکه اضافه عنوانی با اضافه عنوان دنگری متفاوت است و تفاوت عنوانین در اضافه موجب تفاوت خود عنوان
میشود؛ بنابرانن اگر گفت اکرم العالم و گفت اکرم الفاس و اننها اجتمعوا در عوالم فاسو  ،اننجوا موا نوک عنووان
دارنم .اننجا مثل صل و تغصب نیست که متعل نهی ما عنوان غصب و متعل امر عنوان صوَلة باشود؛ نوه اننجوا
متعل نعنی همان فعلی که حکم به آن تعل گرفته است نک فعل واحد است ،نعنوی نوک عنووان واحود اسوت و آن
اکرام است ،اکرام ،هم متعل

تکرم شده و هم متعل اکرم شده است نعنی هم وجوب و هم نهوی بوه آن تعل گرفتوه

است .میفرماند اننجا بااننکه عنوان ما عنوان واحد است ،اما چون آنچه وجوب به آن تعل گرفته اکرام العالم است
و آنچه نهی به آن تعل گرفته اکرام الفاس است .خب اگر انن دو اکرام و انن دو عنوان اجتمعا بر معنون واحود ،بور
شیء واحد ،بر مصداق خارجی واحد اننجا اجتماع جانز است .اگر ما قائل به جواز اجتماع در بواب تعودد عنووان
شونم اننجا باب تعارض نخواهد بود.
انشان میفرمانند که چون اضافه خودبهخود موجب انقسام عنوان میشود نعنوی عنووان منقسوم میشوود بوه دو
عنوان ،عنوان اکرام العالمین با اکرام الفاسقین ،اننها دو عنوان میشوند؛ بهاصطَلح دو تیتر است و انون تیتور بوا آن
تیتر متفاوت است .اننجا میگوند اکرام العالم را انجام بده و آنجا میگوند اکرام الفاس را انجام نده؛ عرف میگونود
دو عنوان و دو چیز است و نکچیز نیست .عرف نمیگوند همان چیزی که امور بوه آن خوورده بوه هموان هوم نهوی
خورده است .عرف تعدد عنوان از انن میفهمد؛ بنابرانن اگر ما قائل به جواز اجتماع شدنم در موارد تعدد عنوان هم
قائل به جواز اجتماع میشونم .هر جا که ما قائل به جواز اجتمواع شودنم اننجوا هوم هموان را میگوونیم .مرحووم
صاحب کفانه میگوند ،اگر ما قائل به امتناع شدنم اننجا داخول در بواب تعوارض میشوود نعنوی قائول بوه امتنواع
اجتماع شدنم ،حتی آنجانی که تعدد عنوان وجود دارد ،آنجانی که تعدد عنوان وجوود دارد اگور موا قائول شودنم بوه
اننکه اننجا داخل در باب تعارض است اننجا هم میگونیم داخول در بواب تعوارض اسوت ،بااننکوه وحودت عنووان
دارنم؛ اما چون تعدد اضافه است ،اننجا حکمش حکم تعدد عنوان است ،از آنکه بیشتر نمیشود .پی اگر قائل بوه
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امتناع شدنم بازهم داخل در باب تعارض خواهد بود .اگر قائل به جواز اجتمواع شودنم ،در جوواز اجتمواع مرحووم
آخوند تفصیلی قائل بود که میفرمود ما اگر در مورد اجتماع امرونهی -نعنوی اجتمواع معنوونین در عنووان واحود-
بدانیم که هر دو مقتضی در آنها موجود است ،نعنی هم مقتضی عنوان مأمور به در معنون آن هسوت و هوم مقتضوی
عنوان منهی عنه در آن است و هر دو اقتضاء موجود و هر دو اقتضاء فاعلیت دارند .اننجاسوت کوه بحوث اجتمواع
پیش میآند.
در بحث اجتماع امرونهی -که قائل به جواز اجتماع هستیم -آنوقت قواعد باب اجتماع را پیاده مویکنیم ،اموا
اگر از خارج بدانیم نا از هر دلیلی که احد الدلیلین مقتضیاش منتفی است ،نعنی نکبار اجتماعهموا کوه میگوونیم
باند حل کنیم و اننکه عمل به هر دو مشکل است از باب انن است که نکوی نسوبت بوه دنگوری موان میشوود اموا
مقتضی هر دو کامل است .نکبار مقتضی در احدنهما منتفی است که در انن صورت بازهم باب تعارض میشوود و
باب اجتماع نیست .خَلصه آنچه ما در باب اجتماع گفتیم اننجا هم پیاده خواهد شد .در آنجانی که قائل بوه جوواز
اجتماع هستیم در موارد تعدد عنوان ،انن تعدد چه از ناحیه تعدد خود عنوان باشد و چه از ناحیه تعدد اضوافه باشود
منشأ قول به جواز اجتماع میشود و قواعد باب اجتماع را ما اجرا میکنیم.
لذا انن معنا را میدهد که هر قیدی را بر انن عنوان اضافه میکنید انن قید ،قید ُم َق ِّسم است نعنی عنوان را بوه دو
قسم تقسیم میکند .اگر نباشد شما میگونید احترازنت قیود ،قید احترازی است .بله موجب تعدد مَلک میشود.
از کجا که نک اکرم باند نک مَلک داشته باشد؛ اکرم عالم مَلک دارد و اکرم فاسو موَلک دنگوری ،انون مفسوده
دارد و دنگری مصلحت؛ چه اشکالی دارد؟ اکرام عالم ،لفظش نکی است اما عملش که نکی نیست و دوتاست .آنوا
اگر پول به عالم بدهی و پول به فاس بدهی باهم نکی است؟ به نک طلبه حوزه علمیه مستح پول بدهی بااننکه بوه
نک داعشی پول بدهی نکی هست؟ انن دوتا هر دو نکی هستند؟ هر دو پول دادن است اما پول دادن به انون بوا پوول
دادن به او فرق میکند دنگر.
لذا خطاب که دوتاست؛ حرف سر انن است که انن معنون با عنوانی که انن خطاب به آن تعل گرفته و با عنوانی
که آن خطاب به آن تعل گرفته است وقتی اجتمعا علی معنون واحد آنوا انون تعودد عنووان منشوأ تعودد معنوون هوم
میشود نا خیر؟ منشأ جواز اجتماع میشود نا نمیشود؟ انشان میفرماند همانطوری که خود عنوان اگر متعدد بوود
منشأ جواز میشود ،اگر مضافالیه انن عنوان هم متعدد بود نا فکر میکرد اضافه متعدد بود ولو منشوأ تعودد عنووان
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میشود .انن فرمانش مرحوم صاحب کفانه رضوانالله تعالی علیه است .در کفانه چاپ مجم الفکور در جلود نوک
صفحه  201آمده است.
مرحوم محق اصفهانی قدس الله روحه در اننجا اشکال صغروی گرفته اسوت؛ اشوکال کبوروی نودارد کوه اگور
تعدد اضافه منشأ تعدد عنوان شود قواعد باب اجتماع جاری میشود بلکه اشکال صغروی است .فرموده اسوت کوه
ما نه آنجانی که مان صحت اجتماع را عدم جواز اجتماع حسن و قبح بدانیم- ،زنرا اگر کسی قائل بوه عودم جوواز
اجتماع شود چرا میگونیم اجتماع نجوز ،نا اگر قائل به جواز شدنم چرا نجوز میگونیم؟ اننجا نوا عودم الجوواز از
باب انن است که -میگونیم حسن و قبح در شیء واحد قابل جمو نیسوت نوا میگوونیم از بواب اننکوه مفسوده و
مصلحت در امر واحد قابل اجتماع نیست ،چون امر کاشف از حسن و نهی کاشوف از قوبح اسوت نوا بگونیود امور
کاشف از مصلحت و نهی کاشف از مفسده است .لذا نجتمعان فی امر واحد و ا امرونهی بموا هموا امرونهوی و
لفظ امرونهی نجوز ا جتماع حتی بین المتناقضین هم قابل اجتماع اسوت .اننکوه نقوبَلن ا جتمواع چورا؟ بوه
لحاا مَلک است؛ مَلک هم نا به لحاا حسن و قبحی نا به لحاا مَلک مفسده و مصلحتی و به لحاا هر نوک
از انن دو مَلک حساب کنیم ،تعدد اضافه نمیتواند منشأ تعدد عنوان شوود؛ اموا اگور موا بوه لحواا حسون و قوبح
حساب کنیم ،اگر از باب حسن و قبح پیش برونم و بگونیم چون اجتماع حسن و قبح در امر واحد ممکون نیسوت
پی اجتماع جانز نیست ،نا بگونیم اجتماع حسن و قبح بر عنوانین نجوز و لو اننکه معنون نکی باشد پی قائل بوه
ا
جواز اجتماع میشونم .در ما نحن فیه تعدد اضافه نمیتواند متعل حسن و قوبح را متعودد کنود زنورا اصوَل اننجوا
نمیتوانیم تعدد عنوان داشته باشیم .در آنجانی که ما بگونیم مَلک در عدم جواز اجتماع امرونهی علی شیء واحود
عدم جواز اجتماع حسن و قبح بر شیء واحد باشد .چون حسن به چه میخورد و قبح به چه میخورد؟ ما بیش از
عنوان متعل ِ ُحسن عدل و عنوان متعل قوبح هوم
نک عنوان متعل حسن و بیش از نک عنوان متعل قبح ندارنمِ .
ظلم است؛ ما بیش از دو عنوان ندارنم ،نک عنوان ،عنوان متعل حسن است که عدل است و نوک عنووان هوم کوه
قبح بر آن بار میشود عنوان ظلم است .هرچه مندرج میشود تحت عنوان عودل فهوو حسون ،هرچوه منودرج شوود
تحت عنوان ظلم فهو قبیح .انن دو عنوان بیشتر نیست .علیهذا انن اکرام العالم ،اگر بخواهد حسن باشد باند تحوت
عنوان عدل مندرج شود و انن اکرام الفاس هم اگر بخواهد قبیح باشد باند مندرج تحت عنوان ظلم باشود؛ بنوابرانن
اضافه هیچ تأثیری در تعدد نا عدم تعدد ندارد .بههرحال انن اکرام العالم عدل است نا ظلم؟ عدل اسوت .اگور عودل
باشد آنوقت اکرام الفاس عدل است نا ظلم؟ میگونیم ظلم .خب وقتی ظلوم اسوت هرچقودر اضوافات آن را زنواد
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کنید سرانجام انن عنوان تحت عدل میرود و آنهم تحت ظلم .پی شما تعودد عنووان دارنود .همیشوه شوما تعودد
عنوان دارند .انن تعدد عنوان نه به لحاا اضافه است؛ انن اضافه دخلی در تعدد عنوان ندارد ،انون تعودد بوه لحواا
اننکه انن دو عنوان باند تحت عنوان عدل نا ظلم شوند و اگر مندرج تحت عدل نشوند موضووع حسون عقلوی قورار
نمیگیرد و آن عنوان دنگر اگر مندرج تحت عنوان ظلم نشود موضوع قبح عقلی قرار نمیگیورد .حوا انون اضوافه،
اننکه میگونیم اکرام العالم و بعد میگونیم اکرام الفاس  .اکرام العالم خب بگونید تحوت عنووان عودل اسوت ،انون
اکرام الفاس اگر انن را مندرج تحت عنوان ظلم کرد ،متعدد میشود و اگر انون را منودرج تحوت عنووان ظلوم نکورد
هرچه هم مضافالیه مختلف نا اضافه متعدد باشد منجر به انن نمیشود که از عنوان حسن بیرون آند و همان عنووان
واحد و همان عنوان حسن بر آن بار میشود .خَلصه انن تعدد عنوان تحت تأثیر تعدد اضوافه نیسوت ،مسولله تعودد
عنوانی که اننجا به درد ما میخورد و موردبحث ماست آن تعددی است که منشأ انن شود که احد العنووانین منودرج
تحت عدل شود و دنگری تحت عنوان ظلم قرار بگیرد .اگر چنین شد انن تعدد نشلت گرفته از تعدد عنووان عودل و
ظلم است نه از ناحیه مضافالیه نا اضافه .اگر چنین نشود نعنی اگر انن اضافه منجر به انن نشود که انن عنووان را -
که انن عنوان فینفسه عنوان حسن است -تحت عنوان ظلم ببرد ،نعنی تحت عنوان ظلم نبرد ،انن اضوافه دخلوی در
تعدد عنوان نخواهد داشت .انن در آنجانی است که بخواهیم از باب حسن و قبح مسولله اجتمواع را مطورح کنویم و
بخواهیم جواز و عدم جواز اجتماع را از باب حسن و قبح بررسی کنیم ،نا از باب مفسده و مصلحت بررسوی کنویم؛
ا
مثَل آنکسی که قائل به عدم جواز اجتماع است میگوند نجوز ا جتماع چون اجتمواع مفسوده و مصولحت در
امر واحد معقول نیست .آنکسی که قائل به جواز اجتماع است میگوند که چون اننجا معنون به تعدد عنوان متعدد
است پی اجتماع مفسده و مصلحت در امر واحد نیست .خب اگر از انن باب بحوث میکنیود بوازهم اننجوا تعودد
اضافه نمیتواند نقشی در تغییر حکم مسلله داشته باشد .چرا؟ چوون نوکوقتی موا نوک عنووانی دارنوم کوه اضوافه
بهعنوان نا قید دنگری میشود ،اکرام اضافه شده بهعنوان العالم و بعد نجب به آن تعلو گرفتوه اسوت ،هموین اکورام
ُ
نظم به آن مضواف میشوود مقتضوی آن
بهعنوان فاس اضافه شده و نحرم به آن تعل گرفته است .آنا مضافالیه که م ِ
مضاف را تغیر میدهد؟ نعنی جزء مقتضی میشود نا اننکه نه جزء مقتضی نیست بلکه شرط تأثیر مقتضی در مقتضا
است؟ نعنی اننجا نک اکرام دارنم ،انن اکرام است که انن اکورام مقتضوی مصولحت اسوت و هموین اکورام میتوانود
خود اکرام است ،منتهی اضافه اکرام به عالم شورط توأثیر انون اکورام در مصولحت و
مقتضی مفسده باشد .اقتضا در ِ
اضافه انن اکرام به فاس شرط تأثیر انن اکرام در اقتضای مفسده است .شرط انن مقتضی در مفسده است ،مقتضوی
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چیست؟ خود ذات ا کرام ،ذات ا کرام ،اکرام العالم مقتضی مصلحت است و اکرام الفاس مقتضی مفسده اسوت،
منتها انن اضافه شرط در تأثیر است نه دخل در اقتضا.
نعنی آنی که متعل حکم است او مقتضی است .انشان نک بحثی دارد که مفصول اسوت کوه همیشوه متعلقوات
احکام اننها مقتضیات هستند ،شروط و موان و اننها همه دخل در تأثیر انن اقتضا را دارند .حا موا کوار بوه انون
ا
ا
مبنا ندارنم و نمیخواهیم بحث مبنانی کنیم ،انن بحث را قبَل کردهانم مخصوصا در مسلله شرط اننها بحوث شوده
است.
خَلصه آن متعل  ،اقتضای کامل و تام دارد و تا مقتضی تام نباشد متعل حکم قرار نمیگیورد ،قیوود و اضوافات
همه دخل در تأثیر اقتضای مقتضی دارند ،بنابرانن اننجا که اکرام به عالم اضافه میشود و آنجانی که اکرام بوه فاسو
اضافه میشود ،اننجا انن اضافه دخلی در اقتضای مقتضی نخواهد داشت ،اقتضای مقتضی تام اسوت ،نعنوی اکورام
عالم ،خود اکرام مقتضی مصلحت و آنجانی هم که اکرام فاس است خود اکرام مقتضی مفسده است؛ اما انن اضافه
کاری که میکند فقط انن است که انن اضافه تأثیر مقتضی را فعلی نعنی بالفعل میکند .نتیجه چه میشوود؟ نتیجوه
انن میشود که ما در انن معنون و مصداق خارجی هم مصداق اکرام العالم است و هم مصداق اکرام الفاسو  .چوون
مصداق اکرام العالم است مقتضی مصلحت در آن تام بوده و چون مصداق اکرام الفاس است مقتضوی مفسوده در آن
تام است و اجتماع مقتضیین تام ا قتضاء در امر واحد ممتن است و اننجا نمیتوانید بگونید اننهوا هور دو اقتضوا
میکنند و در آن واحد تأثیر بالفعل دارند .با توجه به اننکوه اننجوا اضوافه هوم توأثیر در مقتضوی دارد اموا بوههرحال
مقتضی در اننجا نکی است؛ مقتضی واحد در اننجا اقتضوای مصولحت کورده و هموان مقتضوی در اننجوا اقتضوای
مفسده کرده است و مضافالیه فقط شرط در تأثیر است .پی آنچه مقتضی مصلحت است با آنچه مقتضوی مفسوده
است نکی است ،پی اننجا اضافه متعدد شده اما مشکل با تعودد اضوافه حول نمیشوود .معوذالک آن عنووانی کوه
مقتضی است و مَلک تعدد و عدم تعدد هم اوست ،اننجا واحد است و لذا نجتمو ا مرونهوی فوی شویء واحود و
مشکل پیش میآند .بنابرانن تعدد اضافه منشأ تعدد عنوان نمیشود نا بگونید بهصرف تعودد اضوافه منشوأ قوول بوه
جواز اجتماع نمیشود .کسی که قائل به آن است که اگر عنوانین متعدد بودند نجوز ان نکون احدهما متعلو ا مور
و نجوز ان نکون الثانی متعل النهی در اننجا نمیتواند قائل به جواز تعل امرونهی در انن شیء واحد خارجی شوود
بهصرف اننکه علیرغم تعدد العنوانین مضافالیه انن عنووانین متعودد اسوت چوون انون مضوافالیه دخول در اصول
اقتضاء ندارد ،مضافالیه دخل در فعلیت انن مضافه الیه دارد و آنچه مشکل است اجتماع اقتضائین در امور واحود
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است و شما اننجا اجتماع اقتضائین در امر واحد دارند ،اکرام بما هو اکرام مقتضی مفسده شده و هموین اکورام هوم
مقتضی مصلحت شده است .بنابرانن تعدد اضافه تعدد عنوان پیش نمیآورد ،صورف تعودد اضوافه نوجوب تعودد
عنوانی که انن تعدد عنوان منشأ قول به جواز اجتماع شود .انن خَلصه فرمانش محق اصفهانی است.
استاد شهید رضوانالله تعالی علیه مناقشه میکند که انشاءالله مناقشه انشان را فردا مطرح میکنیم.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم

