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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

)١٥٧(  
  الشيخ: التخيري عند تعارض الوجوب واحلرمة، ظاهري

د الشيخ على اجلواهر: (مثّ على تقدير احلكم بالتخيري، فالتخيري الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحرمي هـو  كما أور
  )١(التخيري الظاهري، وهو األخذ بأحدمها بالتزام الفعل أو الترك، ال التخيري الواقعي)

  املناقشات
  ولكن قد يناقش فيه:

  بني الوجوب واحلرمة اجلواهر مل يعد املقام من دوران األمر -١
أوالً: بان صاحب اجلواهر مل ير األمر دائراً بني الوجوب واحلرمة أي مل يره من تعارضهما لريد عليه ان التخيري حينئذ ظاهري 

فأنت خمري بني فعله وتركه، فلم يـره مـن    وكل مباحٍ ،ال واقعي، بل انه رفع التعارض برفع الوجوب واحلرمة وااللتزام باإلباحة
بل جعله من السالبة بانتفـاء   )٢(من الدوران بني الوجوب واحلرمة ليفرع عليه كذا أي انه ليس بنظرهوران األمر بني احملذورين د

ظهور دليل وجـوب  مع املوضوع إذ رفع قيد املنع من الترك، من أدلة الوجوب، بربكة أظهرية دليل حرمة الوالية من قبل اجلائر 
اليت هي أظهر من الترك، كما رفع قيد املنع من الفعل من أدلة احلرمة، بربكة أدلة وجوب األمر باملعروف يف املنع األمر باملعروف 

وميكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دلّ علـى وجـوب األمـر    ( :يف رفع احلرمة من أدلة احلرمة.. فهذا هو صريح كالمه
متها يف ذاا والنسبة عموم من وجه فيجمع مـا بينـهما بـالتخيري    باملعروف وما دلّ على حرمة الوالية عن اجلائر بناء على حر

وكما ترى فانه مل يبقِ الواجب  )٣()املنع من الفعل من أدلّة احلرمة املقتضي للجواز دفعاً لقيد املنع من الترك من أدلّة الوجوب وقيد
ع بينهما داللياً.. وكما سـبق فانـه رأى ان   على وجوبه واحلرام على حرمته ليحدث التعارض والدوران بني احملذورين، بل مج

إمنا يرد علـى   التعارض بدوي غري مستقر فال تعارض حقيقة وإن بدا كذلك بدواً فقول الشيخ (عند تعارض الوجوب والتحرمي)
وال  وجـوب  –لديه  –يبق من رأمها متعارضني اما من حل مشكلة التعارض باجلمع الداليل فانه نفي التعارض من أصله إذ مل 

كما سبق ان اإلشكال عليه  حرمة ليدور األمر بينهما ليكون من دوران األمر بني احملذورين.. وقد سبق بيان ذلك مفصالً فراجع.
  لو كان فهو ان مجعه تربعي فتدبر.

  والتخيري، على فرض التعارض، واقعي -٢
والتحرمي وانه مستقر بينهما لكن احلكم كما ذكـره   ثانياً: سلّمنا ان املقام من دوران األمر بني احملذورين وتعارض الوجوب

  وتوضيحه يعتمد على بيان أمور: ،اجلواهر وهو التخيري الواقعي ال التخيري الظاهري الذي التزم به الشيخ
  أنواع التخيري

الشـرعي، التخـيري   األمر األول: ان التخيري على أربع أنواع: التخيري التكويين، التخيري الواقعي العقلي، التخـيري الـواقعي   
  الظاهري:

                                                             
 .٨٢ص ٢الشيخ مرتضى االنصاري، ط / تراث الشيخ األعظم، ج )١(
 أي التخيري الواقعي ليعترض عليه بانه ختيري ظاهري. )٢(
 .٨١املصدر نفسه، ص )٣(
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  التخيري التكويين

 قواعد املادة والطبيعة سـواء أكـان  اما التخيري التكويين فهو التخيري الالبدي القهري الذي خيضع له اإلنسان قسراً حبسب 
ن كـل صـور   تناله يد التشريع من حيث هو. بيانه: ا انهنالك تشريع وشريعة أو ال فهو سابق رتبة على التشريع، بل ال ميكن 

وكذلك صور دوران األمر  ،الضدين اللذين ال ثالث هلما بني وكذلك كل صور دوران األمر ،الدوران بني املتناقضني هي كذلك
 ركة والسكون، وهذا دوران تكـويين بني احل يف اآلن الواحد بني األضداد الثالثة اليت ال رابع هلا وهكذا، فمثالً يدور أمر اإلنسان

قال له الشارع أنـت خمـري بـني احلركـة     أفانه سواء فيه ويين ال جمال للتشريع فيه أي ال جمال لتشريع التخيري أو فقل ختيري تك
اجلهات األربع بـل   ىفانه خمير قهراً، وكذلك التخيري بني األضداد الثالثة أو األكثر كالصالة إىل أحدمل يقل ذلك والسكون أم 

ذهـب  ، وقد درجة فان التخيري بينها تكويين إذ ال مناص له من أحدها تكويناً ٣٦٠الصالة إىل كل زاوية ممكنة من الزوايا الـ
بينما ذهب السيد الوالد إىل كفاية الصـالة إىل جهـة    شرعي فهو وجوب تعييين املشهور إىل وجوب الصالة إىل أربع جهات

ألنـه   مثالً ال معىن ألن خيريه الشارع بني الصالة إىل كل الزوايا املمكنة يف انهإمنا الكالم  ،مها غري التخيريواحدة وعلى أي فكال
  تكويناً خمير فتخيريه حتصيل للحاصل. فهذا توضيحنا للتخيري التكويين، ولكن سيأيت ما فيه.

  التخيري الواقعي العقلي
  وهو عقلي وشرعي: ،لطرفني مالكواما التخيري الواقعي فهو ما كان لكل من ا

ر بني أفراده عقالً النطباق اجلامع عليها علـى حـد   اما التخيري الواقعي العقلي: فذلك فيما لو تعلق التكليف باجلامع فانه خيي
  كل مصداق املالك.يف سواء فلو أمره بايء باملاء ختير عقالً بني خمتلف مصاديق املاء، وكما ترى فان 

  اقعي الشرعيالتخيري الو
فكما لو تعلق التكليف بأفراد عرضية ال جيمعها جامع مطلقاً (أو ال جيمعها جـامع قريـب)    :واما التخيري الواقعي الشرعي

  وذلك كخصال الكفارة إذ ال جامع بينها أو ال جامع يف اخلطاب بينها، كما ان لكل منها مالك ومصلحة مستقلة.. 
، وهو فيما إذا مل يكـن بـني   شرعياً ا ختيرياًأن املكلف يكون خميراً بني أحد الشيئني، إم (غايته :ولذا قال يف فوائد األصول

كما إذا دار األمر بني وجوب أحد الشيئني وحرمة اآلخر أو وجوب أحد الشيئني ووجوب شيء آخر ال " الشيئني جامع خطايب
كما إذا دار األمر بني وجوب إكرام هـذا  " شيئني جامع خطايبوهو فيما إذا كان بني ال عقلياً ا ختيرياًوإم "جيمعهما جنس قريب

  .)١(يف إكرام أحد الفردين أو األفراد) عقالً راً، فيكون املكلف خميكرام العامل مبهماًإفإنه يصح التكليف ب "العامل أو ذلك العامل
  التخيري الظاهري

أي التخيري يف احلجج املتعارضة ال يف األحكام، كما لـو  واالمارات  قالتخيري لدى تعارض الطر :واما التخيري الظاهري فهو
صدر أحد اخلربين لغري بيان احلكم الواقعي) فال انه تعارض خربا ثقتني أو تعارضت البينتان فان أحدامها كاذبة أو خمطئة قطعاً (أو 

ياً إذ أحدمها كاذب ال مالك له أصـالً  ا...) واقعبينهما (كقوله: إذن فتخري أحدمه عيعقل ان يكون التخيري الوارد يف لسان الشر
  وليس بكاشف عن احلكم الواقعي أبداً.

ومـع انـه ال    )٢(آخـر فهذا هو تفسري التخيري الظاهري كما قرره األصوليون واما الشيخ فقد اصطلح عليه يف املقام بتفسري 
معروف.. إال ان ذلك لـيس بـاملهم يف    مصطلح معروف له تفسري دمشاحة يف االصطالح إال انه، فنياً، ال ينبغي ذلك مع وجو

                                                             
  .٤٤٣ص ٣قم، ج –الشيخ حممد علي الكاظمي اخلراساين، فوائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي  )١(
 تفسريي كالمه. حسب أحد )٢(
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  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين          فانتظر. ،املقام إمنا املهم ما سيأيت عليه من اإلشكال

 .)٤٠٢ج البالغة، ص(  ممن تفَكَّر أَبصر، قَارِنْ أَهلَ الْخيرِ تكُن منهم وبايِن أَهلَ الشر تبِن عنه: أمري املؤمنني قال 
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