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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
(459) 

  (4)ذورينلدى الدوران بني احملحمال النائيين: جعل التخيري الشرعي 
سبببا ان اق ببا النببائيإ  ىببا إر تإ ا عراببم  لببيف ابباعلمو أن يف مببوارا اوران األمببر  ببني اقبب ورين ال   ببن 

ابان  –كالتخيري يف ابب تعبار  الطبرو واألمبارات   –جعل التخيري الشرعي الواقعي وال جعل التخيري الظاىري 
  بن جعبل مبا ىبو احلاصبل  نفسبو، سبواء كبان جعبال   التخيري  ني اعل الشيء وتركو حاصل  نفسبو ت وينبا ، ابال

واقعيا  أو جعال ظاىراي ؛ اما قيلو من أن األصل يف اوران األمر  ني اق ورين ىو التخيبري، لبيع علبى مبا ينب بي 
دلبا عرابمو مبن أالبو ال   بن جعبل الوظيفبة يف  ؛يف حبال الشبيف إن كان ادلراا منبو األصبل العملبي العبول وظيفبة  

 .(2تن األمر  ني اق ورين؛ من غري ارو  ني الوظيفة الشرعية والع لية(ابب اورا
 املناقشة

 ول ن قد يورا عليو  وجوهو
 موضوع التخيري الشرعي الشاك وموضوع التخيري التكويين القادر -4
 ان موضبو  التخيبري التشبريعي تالبواقعي والظباىري( سلتلبو عبن موضبو  التخيبري الت بويإ،  بلاألول: الوجه 

ان موضو  التخيري التشريعي الظاىري متأخر مبراتا عن موضو  التخيري الت ويإ، والتخيري الواقعي متأخر عنبو 
امببا موضببو  التخيببري التشببريعي الظبباىري اهببو  (3تان موضببو  التخيببري الت ببويإ ىببو ال بباار - بعضببها. توضببيأوو أ

 .(4تالشاك
 .وىو متأخر مبراتا عنو -ب
 والشاك ىي من وجوو والنسبة  ني ال اار  -ج

                                                           

 .ألالو حاصل  نفسو (1ت
 .444ص 3قم، ج –الشيخ دمحم علي ال اظمي اخلراساين، اوائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي  (2ت
 على الفعل. (3ت
 يف احل م. (4ت
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اما األخريو اان ال اار على شيء قد ي بون شباكا  يف ح مبو أو  عبف كيفياتبو أو كنهبو أو  عبف أج ائبو أو 
 ي ون، والشاك يف ح م شيء قد ي ون قاارا  على اعلو وقد ال ي ون. وقد الصأتو و طالالو 

 ت وينا   ني ان يفعبل وأن ال يفعبل ااالبو واما ان موضوعهما ما  كر اؤلن ال اار على الفعل والرتك ىو ادلخرّي 
ًا  علبى أحبد ا مل ي بن سلبريا  ت وينبا  أي  حيصبل لبو  االبو ملإ ا مل ي ن قاارا   ل كان عاج ا  عن أحد الطبراني أو رلب
ان الشببباك يف يف التخيبببري الت بببويإ  بببني الفعبببل والبببرتك، وامبببا التخيبببري الظببباىري ابببان موضبببوعو الشببباك إ  ال بببالم 

تأو الشبباك يف حةيببة ىبب ا أو  اك أو يف لبب وم إتبببا   نببا  عليببو، سلببرّي  ينهمببايينببا  عليببو أو حرمتببو تعييب ىبب ا تعوجببو 
 .ى ا الطريا وى ه احلةة تعيينا  أو تليف(

التخيري الظاىري متأخر عن الت ويإ مبراتا اؤلن طبع األمبر ىبو كب ليفو إ  االبو إ ا كبان قباارا  علبى ان واما 
يف مرتبة اإلالشاء اإ ا وصبل  م  ب  و ثب  ل  ع  ن ج  إمث أتيت مرتبة جعل الشار  للأ م ا ، ينهما الطراني كان سلريا  ت وينا  

االلتبب ام  ببو منهمببا  جيببااببإ ا تعارضببم احلةتببان حصببل الشببيف يف مببا  ،مرحلببة الفعليببة اببالتنّة  ااالببو يبلبب حبةببة  
عبن  ىبو متبأخر مبراتباو لشبار ، ح بم اابالتخيري الظباىري ىبو اإ ا شيف قال لو الشبار  تّيبرّي أحبد ا(  (1تتعيينا  

 التخيري الت ويإ.
األخرياتن متأ  تان العم  ،واما التخيري الواقعي اان ادلراتا األور متأ  ة ايو سا  ة عليو اون األخرية ا ط

إ ا شبيف و و اإ ا ت احم األمران حصل الشيف ايما جيا العمل  و مع ضيا ال درة عن امتثاذلمبا،  وجو آخر وىو
 ا ّيرّي واقعا ، حب م الشار .يف األىم منهم

 التخيري من األصول األربعة وهي متأخرة رتبًة عن الواقع
من األصول األر عبة  بال شبيف، ولب ا أحل بو ادلبرياا النبائيإ الفسبو مببأب   و وجو آخرو ان التخيري الظاىري ىو

ًاءة  .(2تال
 تهبببا كثبببريا  مبببا دلبببا عليبببو غبببم مطا وال شبببيف ان األصبببول األر عبببة ال يسبببتل م جعلهبببا لصبببيل احلاصبببل أو الل بببو ر 

                                                           

 أو يف ادلنةِّّ  منهما أو يف ال اشو عن احل م الواقعي، على األقوال يف معىن احلةية. (1ت
ًاءة – قببببال تخاقببببةو قببببد عراببببم (2ت أن األصببببول العمليببببة يف مجيببببع الشبببببهات احل ميببببة  – يف مبأبببب  ال طببببع ويف أول مبأبببب  البببب

ًاءة والتخيري واالشت ال واالستصبأاب ، ا بان ينب بي ع بد اصبول أر عبة كبل اصبل يت فبل البأب  عبن أحبد وادلوضوعية أر عةو ال
ًاءة، والثباين يف االشبت ال، والثالب  يف االستصبأاب، وألجبل قلبة  ى ه األصول، ول نا جعلنا الفصول ثالثةو الفصبل األول يف الب

ًاءة ادلناسبب بة، وتن ببيا البأبب  عنهببا يسببتدعى مباحب  أصببالة التخيببري مل الع ببد ذلببا اصببال  مسببت ال  وجعلنببا البأبب  عنهببا يف خاقببة البب
 (.442ص 3رسم أمور ( تاوائد األصولو ج
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، كمبا ال يلب م مبن رابع أح امهبا تصبرر الشبار  مببا ىبو شبار  يف الت بوين. توضبيأوو ان االستصبأاب الت وين
مطا ا لالستصأاب الت ويإ مبعىن ان مبن طببع األشبياء اإبا إ ا ثبتبم اامبم، ومبن  لبيف  –مثال   –التشريعي 
 ًّ  –حسبببا الفيبببب ايويني  –ايت البببو االبببيف أطل ببببم حةبببرا  يف الفضببباء ااالببببو  عنببببو يف الفيببب ايء ابل صبببور البببب مبببا يعببب

سيستمر ابحلركة ماليني السبنني  بل إر مبا ال إايبة مبااام ال يوجبد صباّا ومباالع عبن حركتبو تمبن ىبواء أو أثبري أو 
 عبببل ااسببم السببباكن مسببتمرا  يف سببب والوجتواحلاصبببلو ان ال صببور الببب ايت خاصببية يف كبببل ادلببواا  أمببواج أو غريىببا(

مببااام مل تداعببو قببوة للأركببة، كمببا جتعببل ااسببم ادلتأببرك مسببتمرا  يف حركتببو  سببرعة ا تببة ويف االجتبباه  اتببو مببااام مل 
 .تتدخل قوة خارجية إلي ار حركتو أو إ طائها أو ت يري اجتاىها

اء راابع لو أن ايدا  كان جالسا  اان م تضي االستصأاب الت ويإ ىو   اؤه جالسبا  أ بدا  إال إ ا جبوك ليفو 
وعامببل خببارجي كبباإلرااة اقركببة للعضببالت .ببو ال يببام.. اهبب ا ىببو م تضببى االستصببأاب الت ببويإ، ل نببو، كمببا 

ر  ابن جعبببل الشبببار  لالستصبببأاب وال يصبببا التببب ّ  ،ال  نبببع ح بببم الشبببار  ك  ببباء مبببا كبببان علبببى مبببا كبببان ،تبببر 
ألالبو جعبل دلبا ىبو متأ با ابلفعبل واالبو كيبو يبعب   ؛  اتو أو ىو ل و حاصلالتشريعي ىو لصيل حاصل ألالو 

 ؟ما ىو حاصل   اتو.و االلت ام  فعل 
ا ببب ليف وِّاان التخيبببري قامبببا ، ا مبببا ان عبببامل االستصبببأاب الت بببويإ سبببا ا رتببببة وىبببو م بببتف  اعبببل التشبببريع 

شببريع تتشببريع اعببل الت وىببو م ببتف   تتشببريع االستصببأاب( علببى طب ببو كبب ليف عببامل التخيببري الت ببويإ سببا ا رتبببة  
 التخيري( على طب و.

ًاءة تالع ليببة والن ليببة( تراببع احل ببم الببواقعي، يف مرحلببة التنةبب  أو  ، وال يشبب ل ابالببو  الفعليببةوامببا الرااببع اببان البب
؟ إ  جيبباب ابالببو ال ي يببل الت ببويإ  ببل ي يببل يف مرحلببة ا  ت وينيبب ا  مبببا ىببو مشببر  ان ي يببل أمببر كيببو   ببن للمشببر  
 ىو ح مو.الشيف أمرا  اعتباراي  

 الشرعي يعين اجلوازو التكويين يعين اإلمكان  -2
ان التخيبببري الت بببويإ يعبببإ إم بببان ىببب ا الطبببرر وإم بببان  اك الطبببرر، امبببا التخيبببري التشبببريعي الوجهههه ال:ههها : 

 ني اإلم بان واابواا لب ا  –يف  ىنو الشريو  – ايعإ جواا ى ا الطرر وجواا  اك الطرر، وقد حصل خلط
يعببإ جعببل مببا ىببو احلاصببل  نفسببو إ  قببالو تاببان التخيببري  ببني اعببل الشببيء وتركببو حاصببل  تببوىم ان جعببل ىبب ا
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وسبببيأيت  –اابببواا غبببري احلاصبببل  نفسبببو ال اإلم بببان احلاصبببل  نفسبببو  ان العبببول ىبببو نفسبببو ت وينبببا ( إ  اابببواب 
 تعميا ى ا أكثر ااالتظر.

 التخيري ختفيف وليس تكليفاً  -3
وتوضببيأوو االببو  .وإشبب ال ادلببرياا إلببا يلبب م لببو كببان ت ليفببا   ،ولببيع ت ليفببا  ان التخيببري ّيفيببو : الوجههه ال:الههث

األمبببر اليبببل أحبببد، ان التخيبببري ىبببو الباعببب  واقبببرك،  بببل الباعببب  واقبببرك ىبببو  وِّ عِّبببعى،  بببل لعلبببو مل يدّ لبببيع ادلبببدّ 
رور وال اجر ىبو الوالية، افي مورا االجتما  الباع  ىو اليل األمر ابدلعاليل حرمة ابدلعرور مثال  وال اجر ىو 

اليل النهي عن التويل من ااائر توى  ا مطلا صور اوران األمر  ني اق ورين( وامبا التخيبري ااالبو ّيفيبو ورابع 
إ أي راببع تعيببني كببل منهمببا اببال يلبب م زلبب ور قصببور التخيببري عببن ان ي ببون زلركببا  وااعيببا  علببى ىبب ا يببلأ ببم التعيل

 .وتفصيلو ه العبارة.. وسيأيت رلداا   يان  ليفالنأو كما قالو يف عبارتو السا  ة على ى 
 )ِإَذْن فَهَتَخيهَّْر( عليه السالمالبحث األصويل يف فقه قوله 

بأببب  عبببن ا بببو احلبببدي  يف إر ال  بببن إرجاعبببو  وا هيبببا   ىببب ا ادلبأببب  كلبببو واألخببب  والبببرا ايبببو أصبببوليا  تنبيهههه: 
اأسبا ادلختبار ابان تّيبرّي(  (1ت((َذ بِهِه َوتَهدََع اأْلَِخهريَ ِإَذْن فَهَتَخيهَّْر َأَحَدُهمَا فَهَتْأخم تترواايت التخيري ا د ورا مثال  

يف الرواية تشمل صور الدوران  ني اقب ورين تالن يضبني أو الضبدين اللب ين ال الب  ذلمبا( سبواءا  يف ادلتبباينني أم 
ني وجبوب يف العامني من وجو يف مااة االجتما  كما تشمل ادلتبباينني اللب ين   بن اامبع  ينهمبا كمبا لبو اار  ب

 ى ا أو  اك تلتعار  الروايتني(.
واما حسا ادلرياا النائيإ اان ال رينبة الع ليبة ال طعيبة لديبو توىبو مبا  كبره مبن لب وم لصبيل احلاصبل وشببهو( 

  بري صبور اوران األمبر  بني اقب ورين؛ الظبرا  لعبدم إم بان جعبل الشبار  للتخيبري يف مواراىبا رواايت التخيري ت يد 
ًكبببة ال رينببة الع ليببة ادلتصببلة احلاابببة تّيبباي ببون قولببو  ، إال ان ي بببال ابإلرشببااية حينيبب   ايلببب م قببد االع ببد ضببي ا  رّي(  

 اتأمل. إر االو خالر األصل إضااة   ،استعمال اللفظ يف أكثر من معىن
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ِصْدقمهم َعَلى َقْدِر ممرموَءتِِه َوَشَجاَعتمهم َعَلى َقْدرم الرَّجمِل َعَلى َقْدِر ُِهَِّتِه وَ تت وعليو السالم أمري ادلؤمننيقال 
َرتِهِ   (.444إج البالغةو ت (( َقْدِر أَنَهَفِتِه َوِعفَّتمهم َعَلى َقْدِر َغيهْ

                                                           

 .133ص 4ىب، ج1445قم،  – عليو السالما ن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، اار سيد الشهداء  (1ت


