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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ6ٔ) 

 وجو عام يف اجلواب عن إشكال النائيين بلزوم حتصيل احلاصل
وبوجهههه آخهههرع يهههرق علهههى ايف ههها النهههائيل يف قعهههواج لهههتوم  صهههيي احلا هههي  هههن جعهههي ال  يههه  ال هههرعي 
الواقعي والظاهري يف  وارق قوران األ ر بني ايفذورين، وقعواج قصور ال كليف ادلرقق بني وجوب ال هي  

اسه االة جعهي ال  يه  تفريعه على ذلك ظاهر كاً حنو الفعي أو تركه  ع وحر  ه عن ان يكون قاعياً وحمرِّ 
وعدم إ كان ايفركية إمنها تلهتم لهو  (1) صيي احلا ي واللغوية نّ أال رعي يف  وارق الدوران بني ايفذورين، 

كان   علا ال  ي  ال رعي نفس  صّب ال  ي  ال كويل ولو أريد  ن العلم اإلمجايل ان ينجت نفس  ها 
 كذلك كما ظهر وسيظهر.  األ رين أي  ن ادلكلف ال خيلو  نه تكويناً، لكنه ليس

 الضابط اإلين لرّد دعوى حتصيل احلاصل
كم إليه عند اخلالف يف ان هذا  هن  صهيي احلا هي  لبا  عن ضاب  حنوظهور ذلك إمنا يكون اب

ممههها اقعههي انهههه  أو ال، والضههاب  هههو ان نهههرع انههه بعهههد  هها يههدعى انهههه جعههي للاكهههم أو لل  يهه  أو    هها
إىل هههذا العههي أو ال فهه ن حصههي فلههيس  صههيي  ا  سهه ندٌ دث فههريف يف ادل عل هههههي حهه  صههيي للاا ههي،

وإن مل حيصههي فهههو  صههيي  ،إ كههان الباعةيههة وال دينههع  ههن جعلههه عههدماحلا ههي وال تلههتم  ههن جعلههه اللغويههة 
 حا ي أو لغو أو شبه ذلك.

فس  هها تعلهها بههه يف عههامل العههني أم االع بههار، ال ديكههن ان ي علهها بههنأكههان وتوضههياهع ان العههي، سههوا  
تعلا يف السابا ابلعني وتعلا يف الالحا ابلكيفيهة فانهه لهيس  عكس  ا لوبذاته أو  ف ه،  ،جعي سابا

أال تههرع انههه لههو جعههي الههدار ض جعلههه أبههيق او أ ههول أو أقصههر أو شههبه ذلههك مل  ؛ ههن  صههيي احلا ههي
ا يف األول الهههذات ويف يكهههن  هههن  صهههيي احلا هههي ألن األول جعهههي بسهههي  والةههها  جعهههي  ركهههب وادل عل ههه

                                                           

 اإلضافة  ّنا. (1)
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 أو عادلاً أو  نياً.. وهكذا.. وكذلك لو خل ه ض جعله خليفةً  ؟الةا  الصفة
 يف ال هههي  قبهههيالربههههان اإل ، وذلهههك ابن يالحهه  الفهههريف فالضههاب  الهههذي ديكهههن االح كهههام إليههه ههههو 
 داً.أب ، بلااظه،ا مل يكن  ن  صيي احلا يالعي الةا  )ادلدعى( وبعدج ف ن تغ  شي   ّ 

 مثرات اجلعل التشريعي للتخيري والفوارق احلاصلة بو
، والةمهرات ذلهك بةمراتهه ة    اجملعول ال كويل ويك هف ويف ادل امع فان جعي ال  ي  ال رعي   عل  

   عدقةع
 صحة استناد املكلف إليو، وقصد القربة -ٔ
وإن  ها انههه تكوينهاً ا هها فاعههي فانهه قههد  عهي ال  يهه  ال هرعي ليصهها للمكلههف االسه ناق، فانههه أواًل: 

ق قليههي شههرعي علههى نييهه ج بههني الفعههي والههال دلهها  هها لههه إذا فعههي ان يسههندج إىل رِ وا هها كرل لكنههه إذا مل يَهه
ان ي ول فعله  ألن ال هارع خهّ   بهني و ال ارع وال إذا ترل، ا ا بعد وروق ال  ي  ال رعي فله ان يفعي 

، وي فرع على  اة االس ناق  هاة قصهد ال ربهة ما له الال كذلكك  ،الفعي والال وأجاز كاّل  نهما يل
 وعد ه.

واحلا هيع ان اجملعههول تكوينههاً هههو ال  يهه  ال كههويل ا ها اجملعههول شههرعاً، ب ولههه خّ تههك بينهمهها، فهههو يف 
 . ف أ يأو هو بلااظه واقعه  اة االس ناق إليه

 ين اإلمكاناجملعول يف التخيري التشريعي جواز الفعل، ويف التكوي -ٕ
ان اجملعههول يف ال  يهه  ال هرعي جههواز فعههي هههذا وجههواز تركههه، وكههان ديكههن لههه ان  عههي حر ههة : (ٔ)اثنياااً 

الفعي، ترجيااً لدفع ادلفسدة على جلب ادلصهلاة كمها قهال بهه قهوم كمها كهان ديكهن ان  عهي وجوبهه إن 
هههو جههواز هههذا وجههواز ذال، ا و مولكنههه مل  عههي أنً  نهمهها بههي جعههي قسههيمه (2)رّجاههه لهههة  ههن الهههات

وذلك هو  ا سبا بيانه  ن انه قبي ال  ي  ال رعي كان ادل ا ا تكويناً ههو اإل كهان ال كهويل )ل درتهه 

                                                           

 وقد سبا هذا. (1)
ادلههوىل بعلمههه ايفههي  ان أكةههر  ههوارق  ههّ  ادلكلفههني يكههون الواجههب هههو اجملعههول أو تكههون ادلصههلاة البالغههة  الحهه لههو  عو نههها (2)

 أقوع جداً  ن ادلفسدة الضعيفة يف ال سيم اآلخر كما فصلناج ووجهه يف حب  سابا.
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هههعلهههى الفعهههي والهههال فههههو ممُ   وأيهههنا( وبعهههد ال  يههه  ال هههرعي   ههها الهههواز االع بهههاري، مهههن تكوينهههاً  نهك 
  بعهد جعهي ال  يه  ال  هريعيالعني؟ فهذا هو الذي تغّ  وأين عامل االع بار  ن عامل  ؟اإل كان  ن الواز

 .والصاحل كربهان إ  على ان ادل ام ليس  ن  صيي احلا ي
 فهو ابتدائيبقاًء اجملعول بشرط الئية التخيري  -ٖ
وهو أ ر زائهد علهى دلا اخ ارج، ان اجملعول ابل  ي  ال  ريعي هو ال  ي  االب دائي أي الالزم له اثلثاً: 

 ل  ي  ال كويل الذي هو نيي  اس مراري.ا
بيانهع ان ال اقر على الفعهي والهال لهه ان يفعهي يف اآلن األول ويهال يف اآلن الةها  ض يفعهي يف اآلن 

تكوينههاً ان ي بههي الواليههة وع ههر ابدلعههروف وان ال ي بلههها فههال  – الف هههييف  ةالنهها  –ولههه  ،الةالهه  وهكههذا
 ف ه   سه مر كهي يهوم وسهاعة وحلظهة، فه ذا أراق ال هارع  ديهد ال  يه  ابالب هدا وال  يه  ال كهويل  ،ع ر

ال  يهه  ال  ههريعي،  يَ َعهه، جَ العلههة ايفد ههة ال ادلب يههة وانههه إذا اخ ههار أحههد الطههرفني لت ههه يف  رحلههةوانههه  هه  
 فهههةكافلهههو  هههلى المعهههة ههههذا األسهههبوع انطالقهههاً  هههن قليهههي وجو ههها وجهههب عليهههه ان يصهههليها يف  وعليههههع )

وال يصها لهه ان ال يصهليها األسهبوع ال هاقم انطالقهاً  ،ي الوالية وجهب االسه مراربِ ولو قَ  ،األسابيع ال اق ة
 أو ان يال الوالية الح اً(.  ن قليي حر  ها

 (1)ان ال  يهه  االسهه مراري يلههتم  نههه ادل الفههة ال طعيههة وإن لت هه   نههه ادلواف ههة ال طعيههة أيضههاً  عجههههوو 
ولههيس  ،ح ماليهةاالواف هة ادلح ماليهة و اال الفههة ادلة لل  يه  االب ههدائي ف ه  الهذي ههو لكنهه  رجهوح ابلنسهب

 على هذا ادلبىن. جعي ال  ي  ال  ريعي الكالم يف قبول ادلبىن أو الدليي بي يف فائدة
ال ن هي بهني الطهرفني وههو  وحر هةواحلا يع انه ابل  ي  ال رعي  عي ب رط الئية ال  ي  االب هدائي، 

 ا ي يف ال  ي  ال كويل.ح   
 لزوم الفحص إذا جعل التخيري الشرعي، عكس ما لو مل جيعل -ٗ
انههه يف ال  يهه  ال كههويل ال يلههتم الفاههي ويف ال  ههريعي يلههتم، توضههياهع انههه إذا قار األ ههر بههني رابعاااً: 

ال، وال  عههىن  الفعههي والههال )ك ههرب ادلهها  وعد ههه( تكوينههاً فانههه ا هها يفعههي أو ال، أي ا هها ان ي ههرب أو

                                                           

 يف فاة بطرف ويف فاة بطرف آخر. لو عمي (1)
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لل ههول بوجههوب الفاههي حين ههٍذ عههن الههدليي علههى ال  يهه  إذ هههو نييهه  تكههويل قهههري وال  يهه  ال ههرعي، 
بهههرأي ادلههه زا،  ههه  ممكهههن ألنهههه  صهههيي حا هههي وشهههبهة فهههال ديكهههن ان يوجهههد قليهههي علهههى ال  يههه  ال هههرعي 

 ؟فكيف  ب أو يس اب الفاي عنه
 م الفاي، وذلك يف  ورتنيعو  اة بي ولت ولكن ال  ي  ال  ريعي يس لتم إ كان بي و 

أواًلع إذا تعههارد قلههيالن، فهنهها  ههب الفاههي عههن ادلههرجا )السههندي، الهههوي، الههداليل وادلضههمو ( 
)خالفهههاً لل  يههه  ال كهههويل( وإن وجهههد ا   كهههاف ني ف  هههمله هنههها أقلهههة  الطهههرف الهههراجافهههان وجهههدج لت هههه 

 أو عد ههه فيعمههي ابلههراجا يلني لياههرز الاجههياال  يهه ، ف اصههي انههه  ههب عليههه الفاههي عههن حههال الههدل
 .ليب ى   اً، بي   ا الةمرة يف أحد ال سيمني كان يف جعي ال  ي  بينهما. ف أ ي

اثنيهاًع إذا وجههد قليههي واحهد دمههي الداللههة وانههه أوجهب أو حههّرم، فانههه دهرع ال  يهه  ال  ههريعي، خالفههاً 
حهال الهدليي إذ لعهي بهه يرتفهع اإلمجهال أو االشه باج ويعلهم دل زا، والةمرة لتوم الفاي عهن إل اليف كالم ا

 ههن كههالم هههي  زائههدة سهههواً أو (ال)انههه ورق )عليههه ان ال يفعههي( ال )عليههه ان يفعههي(  ههةاًل لههو شههك يف ان 
 ههن  هه  وروق قليههي دمههي فانههه ال  عههىن لل ههول  اً ، عكههس  هها لههو كههان ال  يهه  تكوينيههعليههه السههالماإل ههام 

 .وأت ي بلتوم الفاي، ف دبر
أورقان  والههذيع واحلا ههيع ان ادلهه زا يف ف ههر  كال ههه خلهه  بههني عههدم إ كههان جعههي ال  يهه  (1) لاهها
الهدوران بهني ايفهذورين، ال انهه  عهي تكليفهاً، وبهني يرفع عنهك ال كليهف ال عييهل ابحلر هة لهدع  (2)عليه انه

 ر ة ف دبر جداً.عدم إ كان ت ريع ال كليف ابلعلم اإلمجايل ادل علا ابلوجوب أو احل
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
ِديَن َِبللَّْيِل ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجهاً؟ ))أنه س يع  عليه السالمعن اإل ام السجاق  َما ََبُل اْلُمتاََهجِّ

ُ ِمْن نُورِهِ   (.282ص 1ع جيه السالمعلعيون أخبار الرضا ) ((  َقاَل: أِلَناَُّهْم َخَلْوا َِبَّللَِّ َفَكَساُىُم اَّللَّ

                                                           

 ابلبا  السابا. (1)
 .)ال  ي ( (2)


