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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(222) 

 التداخل إما يف األسباب وإما يف املسببات:وبعبارة أخرى: 
 متى تتداخل األسباب؟

فيما لو تعددت األسباب اليت لو انفررد لرل منهرا ل راب سرببات باسرتفالله، فتيرت ادتمعر  ترداخل  أع لراب  موعهرا واألول: 
 قبل ادتماعها و)التداخل( بلتاظ ما بعد ادتماعها. ما هو السبب، مع لوب املسبب واحدات ففط، ففوهلم )األسباب( بلتاظ

 ت؟متى تتداخل المسببا
ر منه هلما لو أدنب فاغتسل فتط  فيما لو تعددت املسببات مع لوب السبب واحدات، فاهنا لو تعددت أسباهبا تعددتوالثاني: 

ررد واحرردات   لمررا لررو اغتسررل بعررد ا  ل ررن حيررت ابررد سررببها ،مث مررا امليرر  فاغتسررل فتطهررر منرره )وهررو الطهررارة مررن  لرراب املعلررول املودا
ل راب  مسربب معرني آخررمرع ولرو لراب ودرد السربب ال را   ل اب سرببات لره مسبب معني معلسبب وهو الذع لو لاب ودد ا الفذارة(
 واحرردات إك لرراب السرربب واحرردات. ابني املفرتضررني لي ونررتررداخل املسررب   مبعررى، فلررو ودررد سرربب واحررد لرراب املسرربب واحرردات أي ررات سررببات لرره

وكلر  للره حسربما نسرتفيد  مرن  راهر  ،نابرة ومرن احلريل مر الت وكلر  لالسسرل الواحرد املودرب للطهرارة مرن الفرذارة احلاارلة مرن اج
 اللفظ ومن البتت الفلسفي فيه، ورمبا ااطلح البعل على غري  وال مشاحة يف االاطالح.

ويف املفررام قررد يفررال بررذل : برردعوا اب األمررر األول وإب لفررى تبرراد الطلررب االعتبررارع يف عاملرره أو تبرراد الررداعي وقررد سررب : )
ردات جرال الرداعي أو لربعل  ليا، ولاب األمر اآلخر لرذل ، إال اهنمرا حيرت ادتمعرا ترداخل  األسرباب ولراب لرل  بدردته الع منهرا مودد

ا حيررت ادتمعررا مررواألاررح أب يفررال: )إال اهن (1)مراتبرره أو لرربعل مراتررب الطلررب فلررم ي ررن مررن بصرريل احلااررل أو اللسويررة يف  رريل(
رر ب واحررد هرو نفررا الطلرب أو نفرا الررداعي( فهرذا هررو ترداخل األسررباب ال مرا ك لررر سرب  دات ملترداخل  األسرباب ولرراب  موعهرا مودد

دات جال الداعي أو لبعل مراتبه أو لبعل مراتب الطلب( فانه من تعدد األسباب واملسببات معات   .(2)سابفات من )ولاب لل منها مودد
 ال يعقل تداخل األسباب في األسباب الطولية

رد هبرا بلرب واحرد، غرري ارتيح إك ترداخل األسرباب إيفرا ي روب يف  أب لرو تعردد األمرر بردعوال ن تداخل األسرباب فيمرا  املودا
 األسباب العرضية ال الطولية. 

حينئررذ  توضريته: انرره لررو ادتمررع سرربباب يف وقرر  واحررد، مررا لرراب لررل منهمرا لررو انفرررد ل رراب علررة تامررة، فانرره ال منررا  مررن الفررول 
لرل منهمرا حينئرذ  علرة ناقصرة أو درال ولروب  ن سرار بينهمرا ولوهنمرا مبعموعهمرا علرة تامرة بتداخل األسباب أع حدوث ال سر واال

: فلو أولل  خصني لبيع هذ  الدار من عمرو م الت فباعاها له دفعة واحدة فانه يفع مستندات إليهما معلوالت هلما مجيعات إك  ، فم الت العلة
وعررردم وقررروو املعلرررول خرررالم لررروب لرررل منهمرررا علرررة وعررردم تررردافعهما  ،لونررره معلررروالت هلرررذا دوب كاال تررررديح برررال مرررردح ولرررذا ع سررره

يفع مسرتندات : باب فال منا  إال من األول ،لاب مصبهما واحدات لو  ما  أمراب مت اداب دوببادتماعهما إك التدافع لو لاب مصبهما 

                                                           

 (.222رادع الدرس ) (1)
 ولذل  كيلنا  هناال بر)فتأمل( ومل يطبعها املنّ د سهوات. (2)
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إك لرو أودرد  األول   ؛وب مرا لرو تعاقبترا امنرات لرو تفارنر  العلتراب ودرودات، د امرترام فيه وهو الذع يشرهد بره الودرداب، فهرذا ،هلما مجيعات 
الالحر  لل را   ال را  لراب األول أدنبيرات فرال ودره لتصرور عليتهمرا معرات للمعلرول املسرتفبلي   أدنبيات ولو مل يودد  وودد عنلاب ال ا

 .منهما
 المناقشة: التداخل متعقل في العلل الـُمِعّدة

 ّدة والطولية: عد م  رللنفل بالعلل ال ول ن إبالق النفي غري تامّ 
 فال يصح تداخل األمرين في الطلب

 –إك األمرر األول أودرد الطلرب، حسرب الفرري، ف يره يودرد  األمرر ال را   (لطلبلرر)ااب ما كلر اتيح بالنسربة توضيحه: 
و مرتبرة أعلرى منره وهرو الودره ال را  بنال على الوده ال الت وهو تداخل األسرباب امرا إبراد فررد آخرر مرن الطلرب وهرو الودره األول أ

رد الطلررب بررل أودررد  األمررر ال ررا  لراب األول أدنبيررات  –ففرد سرربف  اررتته  فلررم ي ررن مررن تررداخل  ،وإب قيررل برراب األمررر األول مل يودد
 األسباب بل من لسوية سبب وفاعلية سبب آخر.

 العلررلالطوليررة األخرررية أو آخررر حلفررة يف سلسررلة  نعررم لررو قيررل برراب األمررر األول علررة معرردة أو علررة بوليررة تبرراد الطلررب والعلررة
كلر  بابرل غرري  قيرل براب األمرر األول لرو انفررد ل راب علرة تامرة، ل رن وكلر  لرو ة هو األمر ال ا ، لراب مرن ترداخل األسربابدّ عد م  رال

د للطلب قهرات إك هو إنشال للطلب  .وإباد له دار يف األمر املودد
 ويصح في الداعي

بررأب يودررد األمررر األول بلبررات ويودررد األمررر ال ررا  بلبررات آخررر أو مرتبررة أخرررا منرره  (الررداعي)بالنسرربة إ  دررار ل ررن كلرر  اررتيح 
حيرردث ل ررريات: برراب ينفرردح الررداعي فيرره عنرردما يالحررظ تعاقررب كلرر  واقررع بررل مررا و ، وي رروب  موعهمررا هررو املودررد للررداعي لرردا العبررد

ملررا انفرردح فيرره أي ررات، ل نرره حيررت أمررر   ،دوب األول ،أمررر  بال ررا  وإكافيرره الررداعي أمررر  برراألمر األول ملررا انفرردح إكا األمرررين، فلررو لرراب 
مرررتني فالحررظ العبررد كلرر  في رروب  موعهررا مودرردات الررداعي فيرره بعررد بفرر  ال ررا  )ال اب األول أودررد مرتبررة مررن الررداعي وال ررا  مرتبررة 

داعيات آخر، فهذ  فروي اتيتة واقعة، ل نهرا ال تنفري وقروو مرا عليا، أو أودد دال وال ا  دال آخر أو أودد داعيات وأودد ال ا  
حينئرذ  مرن مروال  إك رآ  مصررات، مرن  مسرع األمرر ال را  فاسرتتىإكا افرتضنا  أي ات إك ل ريات ما ي وب األمرر لمرا كلرر لمرا لرو اب العبرد 

 بهما هو الذع أخعله فانبعت.خمالفة أمريه معات، فتعاق  
 الرد:

وإيفرا ي روب مرن  ،ري انه لو انفرد لل منهما ملا أثّررد ش فيه؛ فانه على ما اّور ليا من تداخل األسباب إك ف  ول ن ما كلر مناق
ومي رن تصروير  مبرا لرو انفررد األمرر األول  ،تداخلها: لو لاب لل منهما لو انفرد ألثر وحرد ، فتيرت ادتمعرا اسرتند الترأثري إليهمرا معرات 

  )بأب أمر يوم االثنني دوب يوم األحد( ألودد الداعي أي ات، ل رن العبرد حيرت علرم براب املرو  ألودد الداعي، ولو انفرد األمر ال ا
 يوم األحد واالثنني مجيعات فاب كل  مبعموعه أودد يف نفسه الداعي. فتدبر وتأمل. (1)سيأمر 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ي عليه السالمعاْن أاِبد عاْبدد اهللد  : قاالا الن بد يَا َرُسوَل اهلِل،   َأاَل ُأْخِبرُُكْم بَِأْشَبِهُكْم ِبي؟ قَاُلوا: بَلى)): الى اهلل عليه واله وسلم ، قاالا

ْخَوانِِه ِفي ِدينِ  ََُمُكْم َقاَل: َأْحَسُنُكْم ُخُلقاً، َوَأْليَـُنُكْم َكَنفاً، َوَأبـَرُُّكْم ِبَقَرابَِتِه، َوَأَشدُُّكْم ُحّباً ِِلِ ِلْلغَْيِظ، ِه، َوَأْصبَـرُُكْم َعَلى اْلَحِّ،، َوَأْك
 .241  2ال ايف: ج ((َوَأْحَسُنُكْم َعْفوًا، َوَأَشدُُّكْم ِمْن نـَْفِسِه ِإْنَصافاً ِفي الر،َضا َواْلَغَضبِ 

                                                           

 واحدة. أو علم بعدها هبما دفعةت  (1)


