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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
(ٔ6ٓ) 

 أتخر التخيري الظاىري عن التخيري التكويين مبراتب
سبق )واما ان التخيري الظاىري متأخر عن التكويين مبراتب فألن طبع األمر ىو كذلك: إذ انو إذا كان قادراً علػى الطػرفني كػان تتمة: 

إٍل يف مرتبػػػة النجػػػا  فػػػبذا و ػػػف   ػػػة  فانػػػو يبلػػػ  مرحلػػػة الفع عإللإلػػػو  ػإلبإلػػػ ليػػػة سلػػػرياً تكوينػػػاً ،ينهمػػػا، ة جع مرتبػػػة لعػػػف الجػػػارع للَكػػػم فػػػبن لإل
ً، يف اللػوح اوفػوظ أو يف قلػب النػ   :(2)وتفصيلو (1)(...فالتنّ ز أو غػري ذلػك،   ػلى هللا عليػو والػو وسػلمانو إذا لعف احلكم وانجأه  بػًو

فػبذا أقػام احل ػة فػان ،لبػٍ ،بلػوغ نػوعي كػان احلكػم فعليػاً وإن ،لبػٍ ،بلػوغ  (3)أو سنة أو شػبههما قيم عليو احل ة من كتاب  فانو ،عدىا ي  
 ما ذكر. .. إىل آخرااألخرى تعارضتشخصي كان من زاً، ة إن و لٍ احل ة 

 موجز اإلشكاالت على النائيين
تتمة: ة ان تطبيق ما ذكر من الشكاالت على كالمو مولزاً ىو انو قال: )فان التخيري ،ني فعف الجي  وتركو حا ف ،نفسو تكويناً، 

 إذ جياب:  (4)فال ميكن لعف ما ىو احلا ف ،نفسو، سوا  كان لعاًل واقعياً أو لعال ظاىرايً(
اواًل: انو ليس لعاًل للَا ف ،نفسو إذ احلا ف ،نفسو ىو المكان التكويين )وىو عبارة أخرى عن التخيري التكويين، ،ف ىو األ ح 

أو  كمػػا قػػال ،ػػو الػػبع ،  يف التعبػػري( واوعػػول ىػػو الػػواز التجػػريعي ذلػػذا ولػػذار ألنػػو ميكػػن ان يػػرّلح الجػػارع لانػػب احلرمػػة فػػيَكم  رمتػػو
ح لانب الولوب فيَكم ،ولو،و لكنػو خػرّي ،ينهمػا تجػريعاً أي حكػم كػواز كػف منهمػا فكػف مػن األمػرين ادلمكػن كػف منهمػا تكوينػاً، يرلّ 

 أابح الجارع فعلو ختيرياً.
لػيس اثنياً: ان التخيري رفع للَكم التعييين أي لتعيينيتو وليس لعاًل حلكم فال يصػح )فػال ميكػن لعػف مػا ىػو احلا ػف ،نفسػو( إذ ىػو 

 .ىو ضدهكعف ،ف 
و ليكػون مػن يصػيف و لعلإلػاثلثاً: ان التخيري الظػاىري )والػواقعي( متػأخر مبراتػب ار،ػع أو  ػس عػن التكػويين فػال يعقػف ان يكػون لعل ػ

 احلا ف.
 النائيين: العلم اإلمجايل بوجوب الفعل أو حرمتو، قاصر عن احملركية

ج ري العلم المجايل أن يكون ادلعلوم ابلمجال  احلاً لتجريعو كذلك، أي على ما ىػو وقال اوقق النائيين: )وعلى كف حال: يعترب يف 
 عليو من المجال.

و ال فان كان ادلعلوم ابلمجال غري  احل لتجريعو كذلك وكان قا راً عن أن يكون داعياً وزلرّكاً لرادة العبػد، فػالعلم المجػايل ادلتعلػق ،ػ
لوده كعدمػو، كمػا يف مػوارد دوران األمػر ،ػني اوػذورين، فػان التكليػب ادلػردد ،ػني ولػوب الجػي  أو حرمتػو يقتضي التأ ري والتن يز وكان و 

قا ر عن أن يكون داعياً وزلركاً حنو فعف الجي  أو تركو، ألن الجخص  سػب خلقتػو التكوينيػة ال  لػو عػن الفعػف أو الػير، فػال يصػح 
تكليب على ىذا الولو ال أ ر لو وال يزيد على ما يكون ادلكلب عليػو تكوينػاً، فبنػو إمػا أن تجريع التكليب على ىذا الولو، ألن تجريع ال

يفعف وإما أن ال يفعف؛ فهو غري قا،ف لتَريك عضالت العبد وغري  احل للداعوية والباعثية؛ فبذا كان متعلق العلم المجايل ولوب الفعف 
                                                           

 (.151الدرس ) (1)
 تفصيف )فان لعلو...(. (2)
 كالعقف أو ،نا  العقال  أو ادلتجرعة. فتأمف  (3)
 .444ص 3قم، ج –السالمي  الجيخ دمحم علي الكاظمي اخلراساين، فوائد األ ول، مؤسسة النجر (4)
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 .(1)ده كعدمو(أو حرمتو، فالعلم ال يقتضي تن يز متعلقو وكان ولو 
 اجلواب: احملرك الدليالن ال العلم اإلمجايل

عػن الثالػك كمػا خلػم حكػم  قدس سػرهان ىهنا أموراً  ال ة وقد غفف  :ومبالحظة ما يلَقو من قولو )إذا عرفٍ ذلك...( ،ويرد عليو
 األول والثاين وتوضيَو:

 .أو ،ولوب أحد الفعلني كما لو علم ،سقوط قطرة دم يف أحد الانئيني  أو زالراً  انو ًرة يكون العلم المجايل من زاً وزلركاً للعضالت وابعثاً 
رة يكون التخيري ،ني األمرين ىو ادلن ز  ،ني ان يصلي الظهر أو المعة. هكما لو خريّ   (2)ًو

يف كثػػري مػػن مػػوارد دوران األمػػر ،ػػني اوػػذورين  يكػػون الػػدليف الوا ػػف ىػػو ادلن ػػز، وقػػد غفػػف ادلػػريزا عػػن ىػػذا األخػػري مػػع انػػو اوػػور ةواثلثػػ
فػػان الػػدليف علػػى ولػػوب ىػػذا الفعػػف )كػاألمر ابدلعػػروؼ، أو كالػػذىاب لل هػػاد( إذا و ػػف فانػػو يكػػون ادلن ػػز للتكليػػب ومنهػا مثػػف ادلقػػام؛ 

فػبذا تعارضػا يف مػورد االلتمػاع  ،على العبد، فبذا و لو الدليف على حرمة ذار الفعف )كالواليػة مػن قبػف الػائر( فػان يكػون من ػزاً كػذلك
ز لػػيس ىػػو العلػػم ؛ لبلبػػة دليػػف النهػػي عػػن ادلنكػػر، فػػادلن ّ حػػراملبلبػػة دليػػف األمػػر ابدلعػػروؼ أو  ؛إمجػػااًل ابن ىػػذا الفعػػف إمػػا والػػب (3)وعلػػم

ارع فن ده يقول )خترّي أحدمها( واما العلم المجايل فانو يورث احلرية يف تقدمي أي منهما وحينئذ  يرلع للج ،المجايل ،ف الدليالن الوا الن
انػػو قا ػػر عػػن ذلػػك ألن )ر والػػداعي ليقػػول ادلػػريزا ىػػو اوػػرّ  (4)يف مثػػف ىػػذه ادلػػواردفلػػيس )التكليػػب ادلػػردد ،ػػني ولػػوب الجػػي  أو حرمتػػو( 

ا )نظػػراً مػػداً ،ينهر ىػػو دليػػف كػػف منهمػػا ة إذ  ػػار التكليػػب مػػرد،ػػف اوػػرّ   (أو الػػير الفعػػفالجػػخص  سػػب خلقتػػو التكوينيػػة ال  لػػو مػػن 
 .م الجارع ابلتخيريكإل ا( حإل ملتعارضه

 وليس جعاًل للحكم (5)والتخيري رفع
ر وال التخيػػري ىػػو اوػػرر والباعػػك ليجػػكف ابن العلػػم المجػػايل ال يصػػلح للتَريػػك حنػػو لػػيس العلػػم المجػػايل ىػػو اوػػرّ و،ػػذلك ظهػػر انػػو 

 جارع من لديد؟ان الادلتناقضني وابن التخيري تكويناً حا ف فكيب  ريّ 
ز ن العلػم المجػايل ىػو ادلنّ ػابال نقول  إذا كان أللف تعارض الدليلني، واحلا ف: انو يف ادلقام ويف مطلق دوران األمرين ،ني اوذورين

 ليجكف ابنو ال يصلح للَركية وال نقول ابن التخيري ىو الاعف للَكم ليجكف ابنو ال ميكن لعف ما ىو احلا ف ،نفسو.
ا، ولػػيس العلػػم المجػػايل، وان التخيػػري لػػيس لعػػاًل للَكػػم ،ػػف ىػػو رلػػرد رفػػع لتعيينيػػة كػػف مػػن مز ىػػو الػػدليالن نفسػػهادلنّ ػػ ،ػػف نقػػول:

 من إشكاليو. احلكمني فال يرد أيّ 
دى مّهػػد البَػػك عػػن العلػػم المجػػايل واسػػتَالة زلركيتػػو لػػكالمػػو ألنػػو يف   (6)اخللػػم ،ػػني العلػػم المجػػايل و،ػػني التخيػػريولػػو و،ػػذلك ظهػػر 

 ،كمػا ان التخيػري لػيس لعػاًل للَكمػني  ،إذا عرفٍ...( ان التخيري غري رلعػول مػع انػو ال ر،ػم ،ػني األمػرين أ،ػداً )الدوران ليفرع عليو ،قولو 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين      فتأمف وتد،ر.

 ِلطَاَعِتِو َعَلى اْجِتَما م ِمَن اْلُقُلوِب  ي اْلَوفَاِء َوَلْو َأنَّ َأْشَياَعَنا َوف ََّقُهُم اّللَُّ ))قال:  ع ف هللا تعاىل فرلو الجريبعن احل ة القائم ادلنتظر 
َعاَدُة مبَُشاَىَدتَِنا عَ  َلْت ََلُُم السَّ ُهُم اْلُيْمُن ِبِلَقائَِنا َولَتَ َعجَّ َر َعن ْ ََِْبُسنَ ِِبْلَعْهِد َعَلْيِهْم َلَما أتََخَّ ُهْم بَِنا َفَما  ُهْم َلى َح ِِّّ اْلَمْعرَِفِة َوِصْدِقَها ِمن ْ ا َعن ْ

ُهم  (.414ص 2ج: التهذيب) ((  ِإالَّ َما يَ تَِّصُل بَِنا ِمَّا َنْكَرُىُو َواَل نُ ْؤثُِرُه ِمن ْ

                                                           

 .443ادلصدر نفسو: ص (1)
 وليس ذلك، حسبما حققناه وسيأع، ،صَيح. (2)
 ولك ان تقول: فَيك تعارضا يف مورد االلتماع علم إمجااًل... (3)
 ا.م،ولوب ىذا أو حرمتو من غري سبق و ول دليف عليه ا،تدا ً نعم ىو كذلك، يف مثف ما لو علم إمجااًل  (4)
 يينية احلكم.لتع (5)
 ومها األمران األوالن. (6)


