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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(27) 

 أنواع اجلعل وحدودها
: جعهل هللا مهلالً  تقهول ،ىو مفاد كان التامة وىل البسيطة، وىو ما كان اجلعل فيهو متعهد ً إم مفعهول واحهد (بسيطاجلعل ال)ان واحلاصل: 

 تعام زيداً أو الوجوَد، وكما سبق فانو يتعلق ابلذات والذاتيات وادلراد هبا ذايت ابب الكليات )ايساغوجي(.
مهها كههان اجلعههل متعهههد ً إم مفعههولني، تقههول: جعههل هللا زيهههداً غنيههاً أو جعلهه  ادلههها  ىههو مفهههاد كههان الناقصههة وىههل ادلركبهههة، و  (اجلعههل ادلركهه )و
 مضافاً.
 يف مطلق ذاتيات ابب الربىان. وذلك ،عل منشأ انتزاعوما جُ  (اجلعل التبعي)و

ادوا ابلوجهوب التبعهي مها   وأر  ،وال يتوىم ان ادلراد ابلتبعي ىو ما قصده األعالم يف ابب وجوب ادلقدمة حيث ذىبهوا إم جعهل وجوهبها تبعهاً 
تتعلهق اررادة فيههو ابالسهتقالل لعههدم االلتفههات إليهو ابالسههتقالل، عكههي الوجهوب األاههلي، وعلههى أي فهان تعههريفهم للوجههوب التبعهي أ ً كههان  ههل 

 ولعلو أييت لو مزيد تفصيل وتوضيح. ،فتد ر ،أي تقسيم آخر فانو غري خارج عن اللالثة السا قة
 أو اعتباري؟ حق عبادة هللا ذايت

ِِ )): عليو السالمقولو واما  َِي ُهوَو َأْصوُل احْلُُقوو ِِ الِو و ِِ اَوبَواَرَ  َواَوَعواىَل ِموْه َحقِّ ُِ لَِْوْهِ و بَو ََ ََْْوَ  َموا َأْو ُِ اَوَهورِعُ َوَأْكبَوُر ُحُقووِِ اهِِ َع ْْو فالهذي  (1)(( َوِم
 ود، فهل ىو رلعول ابجلعل البسيط أو ادلرك  أو التبعي؟يبحث عنو ىو ان حق عبادتو وتوحيده حيث انو شلكن من ادلمكنات وليي  واج  الوج

 ةختْارية مبعىن اخلضوع الَايت، ذااْإالعبادة الال
أي حاجتههو الذاتيههة  ،ن عبادتههو تعههام إن أريههد هبهها الالاختياريههة أي اخلضههومم الههذايت لكههل شلكههن وسللههو ، هلل تعههامأو  -: أفقههد يقههال ابلتفصههيل

إذ نفهي جعلهو  ،و الوجود آانً فآانً حبيث لو انقطع الفيض آان النعدم، فهي رلعولهة ابلتبهع ال ابلبسهيط وال ابدلركه إليو وفقره لو وكونو مفاضاً علي
وإال النقله   ؛وجعل إمكانهو الفقهري الهذايت وخضهوعو وضوعو الذايت الستحالة التفكيك  ني جعلخل لٌ عْ وجَ المكانو الفقري الوجودي  لٌ عْ ىو جَ 

علهى انههو تنهاقض إذ كيهه   ان جيعههل الوجهود غههري زلتهاج وغههري فقهري ذاوً إليهو )وال يكههون إال واجبهاً فانههو غهري ا تههاج ذاوً  ادلمكهن واجبهاً وكههان  كهن
 ( مث جيعل لو فقره وحاجتو وإمكانو وىو زلال.يكون رلعواًل؟

 . ل ىو عينو لدى التدقيق واحلاال: ان حاجة ادلوَجد دلوِجده ذايت  ذايت الربىان لو
وهبا اعتبارياإلوالعبادة   ختْارية، َو

كههام ن أريههد جعههل وجوهبهها فههال كههك انههو ككافههة األحإوإن أريههد العبههادة االختياريههة كالصههالة مههلالً فهههي نوعههان، مههن حيههث ا مههول، فهه -ب 
يسهتحيل ان جيعهل  نحهو مفهاد  و  ، ووجهو كونهو ابجلعهل ادلركه  انهو اعتبهار قهائم اب هلّ ابجلعل ادلركه  وأمهره  يهد ادلعتهرب  التكليفية أمر اعتباري رلعول

 ولو قيل جعل الوجوب فان اجملعول لو مستبطن فيو. ،كان التامة إذ تقول ملاًل جعل هللا الصالة واجبة، ولو قيل جعل وجوهبا فمرجعو إليو
 واما حكمها الوضعي فقد يقال ابنِ اكويين

ابعهها، أي حههق ار اعههة والعبههادة يف جوىرىهها وذا هها ال يف وإن أريههد جعههل حكمههها الوضههعي أي جعههل كوعهها حقههاً هلل علينهها فقههد يقههال  -ج
القا لههة ل كمهها ىههو واضههح، ىههي مههن ذاتيههات ابب الربىههان غههري عههخصواههيا ا ككوعهها خصههوة الصههالة أو هبههذا النحههو منههها فههان ذلههك  يههد اجلا

العقل وكون كهكر ادلهنِعم حقهاً شلها ال جيعهل  وذلك لرجومم حق الطاعة إم ككر ادلنِعم فحيث كان خالقاً لنا وج  ككره حبكماستقالاًل للحعل 
 وللكالم عن ذلك تتمة فانتظر. فتأمل إال ابجلعل التبعي أي إبجياد النعمة وإفاضتها على العبد فان حق ككرىا عليو يكون اث تاً قهراً،

 احلجة يف كون ادلَكْة اكويْْة
شلهها ل ابعهها أمههور تكوينيههة رلعولههة لسههباهبا وليسهه  أمههوراً اعتباريههة زلضههة األحكههام الوضههعية األخههرى كادللكيههة والزوجيههة وغريىهها، فقههد يقهها موواأو 
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 أمرىا  يد ادلعترب فان كا  وضع وجعل وإال فال.
حيهها  رفادللكيهة مههلالً قههد يقههال ابعهها أمههر واقعههي ال رلههرد اعتبههار، فانههو  تمههل، ويكفينهها يف ىههذا ادلقههام رلههرد االحتمههال، ان حتههدث ابحليههازة أو ا

 الرأيني.ة ثبوتية واقعية  ني احلائز وا وز وىي ادلسماة ابدللك أو حبق االختصاة  نا  على ان احليازة موجبة لو ال ادللك على ملاًل عالق
 أو إكعامم خاة ير ط  ينهما. حتدث  اقة كهرومغنا يسية  ني ادلالك وادلملوكقد وللتقري  للذىن نقول: ملالً 
ِ كون اإلرث اكويْْاً   وَو

ر  هذلك اخهتالط  بقهات اررث فهان شلها وقهد يفس ه ادلهوروث منهو،حتدث عالقة تكوينية ثبوتيهة  هني الهوارث وأمهوال قد ث ادلورِّ وكذلك مبوت 
ال تفسهري لهو لعلهو ال كك فيو ان الطبقة اللانية كاألخ ال يرث وإن كان فقرياً زلتاجاً جداً مع وجود الطبقة األوم كاال ن وإن كان غنياً جداً شلها 

رث ىههؤال  دون أول،ههك، منههو ر اعتبههارٍ ظههاىراً يف عهها  ادلصههلحة وادلفسههدة وشلهها قههد يفسههر ابلعالقههة اللبوتيههة وان الشههارمم كشهه  عنههها ال انههو رلههرد 
 .موالواأل منو ثو ثبوتية واقعية  ينها و ني ادلور  قةنص  أرث الرجل يف  عض الصور فانو قد يكون لعلذلا وكذلك إرث ادلرأة إذ جعل 

فكمها اعها  : ل  شهكل عهام قهد يقهال ابن أحكامهها يف اررث والديهة ويف عهدم اهحة كوعها قاضهياً أو مرجعهاً، يعهود فيمها يعهود ألمهر تكهويي
اميهة الرجهل يف تكويناً ختتل  عن الرجل فيزيولوجياً وحتيض وحتمل وكبو ذلك شلا جيعل ذلا خصوايات خااة فكذلك تلهك األحكهام ومنهها قوّ 

 أو  تغيههري  كههن تغيههريه  تغيههري ادلعتههرب  نتههائث ثبوتيههة تكوينيههة لوضههعها اخلههاة وليسهه  رلههرد أحكههام جعلهه  ابعتبههارٍ قههد تكههون ة عليههها فاعهها اجلملهه
واُل  َوِواُمووَن َعََول الَِّْ واء)و ذلك يفتح ابب جديد لالستدالل فان ادلتدين قد يسهتدل  قولهو تعهام:  ،اعتباره ََ ع ذلهك ولكهن قهد ال يقنه (1)(الرِّ

ال يقنهههع غهههري ادلسهههلم، فهههاللحو  إم معادلهههة منظومهههة احلقهههو  التكوينيهههة واخهههتالط اخلصهههائ  اللبوتيهههة الههه  تنهههتث كمههها قهههد  عهههض ضهههعاط ار هههان  
اخههتالط احلقههو  قهههراً تكوينههاً، ىههو مههدخل آخههر، لكنههو حباجههة إم إنضهههاج أكلههر وتعميههق وسههد للغراتههو ولههو كنظريههة مبدئيههة قا لههة للطهههرح. وهللا 

 تعان.ادلس
 من ان النحاسة أمر تكويي كش  عنو الشارمم وليي أمراً اعتبار ً. العديد من الفقها ونظري ذلك ما ذى  إليو 

 التهصْل بٌن األحكام الوضعْة
 ويشههد لهو ؛حهق تكهويي األب واألموقد يقال ابلتفصيل  ني أنوامم األحكام الوضعية فملاًل: قد يقال ابن حهق الزوجيهة حهق اعتبهاري وحهق 

ولعلههو لههذلك كههان حههق النفقهة للوالههدين شلهها ال يسههقط ابرسههقا  ولههذا  ،ده مههن نطفتهو وىههو أمههر تكههويي قهههري ينههتث علقهة قهريههةانهو منتههزمم مههن تولّهه
ب كونهو اعتبهار ً ولهيي ذا منشهأ تكهويي خهارجي وإال لكهان جيه  ان ال عكهي حهق النفقهة للزوجهة فانهو يسهقط إبسهقا ها شلها يقهرِّ  ،اعترب حكماً 

 كالطال  ملاًل.   لمر إال  زوالو يزول
شلا يصلح مبفرده رثبات ادلدعى لورود ارككال عليو  رداً وعكساً، وادلقصود ىو رلرد إ دا  االحتمهال مهع ذكهر  عهض ليي ما ذكر ولكن 

هر ان رسالة احلقهو  ىهي الهدليل مطلقهاً ادلؤيدات أو ادلقرابت، وادلرجع ىو األدلة يف عا  االثبات إذ ال  ريق لنا غريىا إم عا  اللبوت، وادلستظ
 وصَل هللا عَل دمحم وآلِ الطاهريه أو يف اجلملة وقد سبق  عض الكالم والبقية أتيت الحقاً إبذن هللا تعام.

 ِسّراً َوَعَها َعََل َمْوِضعِ  عَِْ ال الم َدفَوَْوَها َأِمًُن اْلُمْؤِمٌِْنَ  عَْها ال المَلِما  ُِبَضْت فَاِطَمُة )): قال: عليو السالمعن ارمام احلسني 
َِْب َأْو ََيَْتاَر ا: عَِْ ال الممث  ال  ... َوْْبَِها َرُح ِمْه  َو َِي َفُمَ ِهٌد َوَهمٌّ اَل يَوبوْ ِهُ ِل َداَرَ  اِلِِت َأْنَت ََي َرُسوَل اهِِ َأِما ُحْزِن َفَ ْرَمٌد َوَأِما َلْْ

َِ   ،ِفَْها ُمِقْمٌ  َْوَْا َوِإىَل اهِِ َأْشُكوَكَمٌد ُمَقٌِّْح َوَهمٌّ ُمَهٌِّْج َسْرَعاَن َما فَوِر  بَوْوْ
ِْْبُئَ  ابْوَْوُتَ  بَِتظَاُفِر أُِمِتَ  َعََل َهْضِمَها فََأْحِهَها ال َُّؤاَل َواْسَتْخِْبَْها احْلَاَل َفَكْم ِمْه غَ  ِِ َسِبْاًل َوَستُو ََِْد ِإىَل بَوِِّّ  ْ ََ ٍَِج ِبَصْدرَِها  ٍَِْل ُمْعَت

ُر احْلَاِكِمٌنَ َوَستَوُقوُل َوََيُْكُم اِهُ وَ   ُهَو َخْوْ
 َعَد اِهُ الِصاِبرِيهَ َساَلَم ُمَودٍِّع اَل  َاٍل َواَل َسِئٍم َفِإْن َأْنَصِرْف َفاَل َعْه َماَلَلٍة َوِإْن أُِ ْم َفاَل َعْه ُسوِء َظهٍّ مبَا وَ 

َََبُة اْلُمْ تَووْ  ُر َأْْيَُه َوَأمْجَُل َوَلْو اَل َغ َِِْل الِرزِيِةِ َواَه َواهاً َوالِصبوْ ََ َِْبَث ِلَزاماً َمْعُكوفاً َوأَلَْعَوْلُت ِإْعَواَل الِِّْكََل َعََل  َُْت اْلُمَقاَم َوال  ،ِلٌَن جَلََع
ْ َيَْ  ْ يَوتَوَباَعِد اْلَعْهُد َوََ َِّْكُر َوِإىَل اهِِ ََي َرُسوَل اهِِ اْلُمْشَتَكل َوِفَْ  ََي ََْق مِ فَِبَعٌْنِ اهِِ اُْدَفُه ابْوَْوُتَ  ِسّراً َواُوْهَضُم َحِقَها َوُُتَُْْع ِإْرثَوَها َوََ َْْ  ال

َها الِ اَلُم َوالرِّْضَوانُ  ََْوْ َََْْ  َوَع  .824ة 1الكايف: ج ((َرُسوَل اهِِ َأْحَ ُه اْلَعَزاِء َصَِل اِهُ َع
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