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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(458) 

 التخيري األصويل والفقهي
أو الفعريريو والريريرت ، أو الرتكريريان صريريوو وا ريريا ، هريريي، واألصريريوو  صريريبوو احلهتريريان والف هريريي  صريريبوو الفعريريالن ان التخيريريا ا ريريا أاألمررا الينررا : 

أو  ريرين حيريريري   ،توضريريي:وا ان  وضريريوم علريريريم األصريريول ىريريريو  احلهريرية ادل ريريريرتكة ال ريبريرية يف الف ريريوة علريريريى ادلنصريريور أو  األ لريريرية األر عريرية  ريريري وا ا
،مدار األصول على  باح  احلهج على التكليف كخرب الث ة  وعلى أيو   ،الدليليةة على اخلالف  ني الفصول وال وانني أو شبو ذلك

 اوالظواىر أو على الوظيفة كاألصول العملية، وا ا  وضوم علم الف و ،هو
 غايتو الفوز  علييناة      وضوعو ،عو  كلفينا

لف هية، وإذا  ار األ ر  ني حهية ى ا اخلرب يف ادلسألة ا ة1 ،إذا  ار األ ر  ني ،عو ى ا أو ذا  أو ،عو ى ا وتر  ذا  كان التخيا
وقد اختلف األعالم يف  فا  أ لة التخيا انو ختيا يف األخ  هب ه  ،أو ذا  ،ان التخيا ابألخ  أبحدمها ىو ختيا يف ادلسألة األصولية

 مو  ال ي ىو  ؤ ى احلهة الثانيةة.ختيا  ني ى ا العمو  ال ي ىو  ؤ ى احلهة األوىلة وذا  الع أو انو ،احلهة أو األخ  ابألخرى
 ؟هل التخيري يف مادة اجتماع العامني من وجه أصويل أو فقهي

علريريى  –وىريريو ان  التخيريرياة يف  ريريا ة االجتمريريام لريريدى تعريريارو العريريا ني  ريرين وجريريو  ،يريريو، يف ادل ريريام واالحتمريرياالن قائمريريانجريريار  والب:ريري  
ا يف ادلسريألة الف هيريةو واألخريا ىريو ظرياىر صرياحه اوريواىر واألول ىريو ىو ىو ختيا يف ادلسريألة األصريولية أو ىريو ختيري –،رو ال ول  و 

يريرت   و ريني انوأي رير ابدلعريروف احلكريم انريو ّيرياو  ريني أن يتريوىل ىريو أي  –كمريا سرييأ    – بىن ال يخ علريى حسريه أحريد تفسرياي كال ريو 
أن أيخري  أبخبريار وجريوب األ رير ابدلعريروف ويعتربىريا أو انريو ّيرياو  ريني  ،الوالية وال أي رير ابدلعريروف  لتوقفريو ،رضرياً عليهرياة ،هري ا ختيريا ، هريي

ان أيخريري  أبخبريريار حر ريرية الواليريرية ويعتربىريريا الز ريرية اوتبريريام واحلهريرية وادلنهريريا أو ادلعريري ور أو الكاشريريف يف  ريريا ة  و ريرينياحلهريرية يف  ريريا ة االجتمريريام 
 ،ه ا ىو التخيا األصوو. االجتمام،

 فريريا  التخيريريا الف هريريي وان  ،خيريريا األصريريوو التخيريريا اال تريريدائي ،:سريريهو نهريرياا  ريريا قيريريو ابن  فريريا  الت  تعريريد ة،والثمريريرة  ريريني النريريوعني 
 .ور و يوكو دلظانوو وستأ  اوشارة إىل النوعني   در اقتضاء ادل امالتخيا االستمراري، على كالم وأخ  

 التخيري االبتدائي واالستمااري
سريتمراري، ،انريو قريد ي ريال ابن  فريا  أ لرية التخيريا ىريو التخيريا ان التخيا ين سم  وجو آخر إىل ختيريا ا تريدائي وختيريا ااألما الينالث: 

أو أن  ،أب لريرية وجريريوب صريريالة اومعريرية ز ريرين الليبريرية أو أب لريرية حر تهريريا أو أن أيخريري   وجوهبريريا أو حر تهريريا ريريثاًل يف ا تريريداء األ ريرير  يف ان أيخريري  
 .اختار ى ه احلهة  أو ى ا العموة لا و  ائماً يف  ا ة االجتمامة ،إذا  ، أو هبما،أيخ  أب لة األ ر ابدلعروف أو أب لة حر ة الوالية

ابن التخيريريريا اسريريريتمراري ،لريريريو يف كريريريو آن ان ذتريريريار ىريريري ا أو ذا  وال يلا ريريريو االسريريريتمرار علريريريى  ريريريا أختريريرياره أواًل ،لريريريو ان يلتريريريام ىريريري ا  اوقيريريريو
جوهبريا أو  وجوهبريا ،يهريه األسبوم حبر ة صالة اومعة  أو يتمسريك أب لرية حر تهرياة ،ريال يصريليها س يتمسريك يف األسريبوم ال ريا م أب لرية و 

عليو صال ا.. وىك ا كو أسبوم لو ان يلاو  ا اختاره، وقد استدل لكريو  رين الطرير،ني أب لرية لريي  ىري ا  وضري  حبثهريا، وإهريا ذكرير  ىري ا 
 األ ر ألن عبارة ال يخ حيتمو ان تفسر ابلتخيا اال تدائي  ون االستمراري كما سيأين.

 ين ال واقعي وال ظاهايالنائيين: التخيري لدى الدوران تكوي
لريريدى تعريريارو العريريا ني  ريرين وجريريو يف  ريريا ة  –علريريى ،ريريرو ال ريريول  ريريو  –ان ال ريرييخ أشريريكو علريريى اوريريواىر ابن التخيريريا األمررا الاابرر : 

                                                           

  هر على ال ول  و يف  وا ة1 
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االجتمريريام ىريريو التخيريريا الظريرياىري ال التخيريريا الريريواقعي الريري ي ىريريو  بريريىن اوريريواىر.. ولكريرين سريرييأ  ان احلريريا  ريري  اوريريواىر خاصريرية  ريري  إرجاعنريريا  
 ريو  –كمريا سريبا  يانريو   –أواًل كري لك  ة1 علريى التعريارو وإن كريان ظرياىر عبارتريو ان اوواىر  نرياهتوىم ال يخ قد تااحم وانو كال و إىل ال
  نو وىو التعارو ادلست ر.اوواىر حىت    إ  اء كال و على  ا ،همو ال يخ  األصح قولسيأ  ان 

ابن  –يف حبريري   بنريريوي يف أصريريولو  – الم كريريادلازا النريريائيد زا  علريريى ال ريرييخ والتريريامولكريرين قبريريو ان نتطريرير  لريري لك ن ريريول ان  عريري  األعريري
 و ىو تكويد حمري  ، ري... وعليريو ،ريالالزم إذا أر   إ بريات   ة4 وال ىو ظاىري ة3 ال ىو واقعي ة2 التخيا يف  وران األ ر  ني احمل ورين

 ال يخ  ن التخيا الظاىري. ى التكويد س ر   عو كالم اوواىر  ن التخيا الواقعي ر و  عوى النائيد  ن التخيا
قال يف الفوائدا  إذا عر،ت ذلك ،اعلما أن يف  وار   وران األ ر  ني احمل ورين ال ميكن جعريو التخيريا ال ريرعي الريواقعي وال جعريو 

حاصو  نفسو تكويناً، ،ال ميكن ،ان التخيا  ني ،عو ال يء وتركو  –كالتخيا يف ابب تعارو الطر  واأل ارات   –التخيا الظاىري 
جعريريو  ريريا ىريريو احلاصريريو  نفسريريو، سريريواء كريريان جعريرياًل واقعيريرياً أو جعريريال ظريرياىرليف ،مريريا قيريريوا  ريرين أن األصريريو يف  وران األ ريرير  ريريني احملريري ورين ىريريو 

عريريو التخيريريا، لريريي  علريريى  ريريا ينبلريريي إن كريريان ادلريريرا   نريريو األصريريو العملريريي اكعريريول وظيفريرية يف حريريال ال ريريك، دلريريا عر،ريريتا  ريرين أنريريو ال ميكريرين ج
 .ة5 الوظيفة يف ابب  وران األ ر  ني احمل ورينيف  ن غا ،ر   ني الوظيفة ال رعية والع ليةة

وقال قبو ذلكا  وعلى كو حالا يعترب يف أت ا العلم اومجاو أن يكون ادلعلوم ابومجال صاحلاً لت ريعو ك لك، أي على  ا ىو 
 عليو  ن اومجال.

 لت ريعو ك لك وكان قاصراً عن أن يكون  اعياً وحمروكاً ورا ة العبد، ،العلم اومجاو ادلتعلا  و ،ان كان ادلعلوم ابومجال غا صاحل
ال ي تضي التأ ا والتنهيا وكان وجو ه كعد و، كما يف  ريوار   وران األ رير  ريني احملري ورين، ،ريان التكليريف ادلرير    ريني وجريوب ال رييء أو 

،عو ال يء أو تركو، ألن ال خص حبسه خل تو التكوينيرية ال ذلريو عرين الفعريو أو الريرت ،  حر تو قاصر عن أن يكون  اعياً وحمركاً حنو
،ريريال يصريريح ت ريريري  التكليريريف علريريى ىريري ا الوجريريو، ألن ت ريريري  التكليريريف علريريى ىريري ا الوجريريو ال أ ريرير لريريو وال يايريريد علريريى  ريريا يكريريون ادلكلريريف عليريريو 

ت العبريد وغريا صرياحل للداعويرية والباعثيريةيف ،ريإذا كريان  تعلريا تكويناً، ،إنريو إ ريا أن يفعريو وإ ريا أن ال يفعريويف ،هريو غريا قا ريو لت:ريريك عضريال
 .ة6 العلم اومجاو وجوب الفعو أو حر تو، ،العلم ال ي تضي تنهيا  تعل و وكان وجو ه كعد وة

 واحلاصوا ان ال ول  وجوب ختيا شرعي ظاىري أو واقعي يستلام حم ورين.
إهريريا ىريريو واريريا  الريريداعي للعبريريد لالنبعريرياث والفريريرو ان العبريريد يف  وران األ ريريريرين أواًلا لريرياوم الللويريرية  ريرين ت ريريري  التخيريريا ألن الت ريريري  

ال إىل كليهما  داًل ألنو و  خاصة لو ألحد الطر،ني حمركية،اعو أو اتر  ،تخياه  ني ان يفعو أو يرت  للو ال ،ائدة ،يو وال  ا ااحمل ورين 
 حاصو تكويناً.

، وستأ  وىو حاصو  ن قبو وابلتخيا يرا  ان يكون ا ا ،اعاًل أو اتركاً  اتر ،اعو أو ابلفعو ا ا  واثنياًا لاوم حتصيو احلاصو ألن
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهاين        ناق ة ذلك إبذن هللا تعاىل ،انتظر.

َتِف ح بَِ    اعليو السالم او ام الصا  قال  َاَة َوالنََّداَمَة َوالحَويحَل ُكلَُّه ِلَمنح َلَح يَرنرح سح َمحُا الَِّيي ُهَو َعَليحِه ِإنَّ اْلَح ِر َما األح ا أَبحَرَاُ  َوَلَح َيدح
ٌ  َلُه َأمح َضاٌّ قُرلحُت َلُه: فَِبَم يُرعحَاُف النَّاِجي ِمنح َهُؤاَلِء ُجِعلحُت ِفَداَك، قَاَل: َمنح َكاَن فِ  ِلِه ُمَواِفقاً فَأُثحِبَت َلُه الشََّهاَدُة ُمِقيٌم أَنَرفح عحُلُه ِلَقوح

تَروحدَعٌ ِِبلنَّجَ  َا َذِلَك ُمسح ِلِه ُمَواِفقاً فَِإَّنَّ  .ة424ص 2الكايفا ج  ةة اِة َوَمنح َلَح َيُكنح ِفعحُلُه ِلَقوح
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