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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(511) 

 بين الروايات عميجالوجوب له معنيان، فبذلك  -04
واحلرمااة  ساابابابلإلالوجااوب يف بعاار الروايااا  يقصااد بااه الوجااوب املصااطل  وهااو القساايم  نأباايقااال  نأ ثالههع ر:ههر:الوجههه ال

املسبوجب للعقوباة علاى كر،اه، ويارا  باه يف بعآلاها اكخار كأ،ياد العام والكراهة واإلباحة أي احلكم اإللزامي احلبمي املمنوع من ضده 
 ..لالتااة عةاارة علااى املعااو التااال والنااايف للوجااوب قبااا املامسااة عةاارة علااى املعااو األو ، فيامااا املتبااو للوجااوب عنااد التسااباباباإل

 وهكذا سائر املوار .
 ولكن قال يف اجلواهر: )والبوفيق بينهما وبني الباديدا  غري ممكن.

علاى وجاوب الصاوم  و،ذا ما ور  يف الوجوب على ذي ساو، وعادم الوجاوب علاى مان غ يبلاع راالس عةارة سانة، أو أربا  عةار، وماا  ل  
 .(1)وباجلملة فالنصوص خمبلفة اخبالفًا ال يرجى مجعه بناو ذلك( على اجلارية بالبس ، وما  ل  على عدمه عليها إال بالتالس عةر.

إما ببعر قرائنها الداخلية  نسبةهد على ذلك بفقه اللغة وبالروايا  الةريفة نأوميكن  ناه،قد يقال بإمكان اجلم  مبا ذ،ر  ولكن
 بداللة البنبيه واإلمياء:أو 

 الوجوب في كتب اللغة
 .الوقوع واللزومالسقوط، التبو ،  الوجوب املصطل  ليس معو لغوياً للوجوب، با معو الوجوب هو نإف ،غةفقه الل أما
فارعع. ووجججاب ووشقوع اه،   يب يء  الاواو واجلايم والبااء: أ ااح واحاد، يادلس علاى سشاقوط الةا :)وجاب :غاةمعجام مقااييس الل بحسهبو 

 .(2)(البي ش وشجوباً: حجقع ووجقج 
، وأجوججبجاه اللعاهش، واَساباجَوججبجه أجي اَسابجاجقعه. وجيف  احلَجاد ي :لسان العرب وفي : )وجب: وجججبج الةيءش َيج ابش وشجوبااً أجي لازمج. وأجوججباهش هشاوج ث 

اابح عجلجااى ،شااا( حمشَاابجل م(. ،  شونج وشجشااوب الفجااَر  َسااب َاباب  واإل َخب ياااراإلرااري: قجااالج املجطعاااْ: مجَعنجاااهش وشجشااوبش قجااالج ابَاانش األج  )غشَساااش اجلشمشعااة  واج 
ب   َ ًماا، وجحجكجاى ذجل اكج عجاَن   ،(3)كَأ،يداً واللسزوم؛ وإ منا شجباعهجه ب اَلوجاج  اانج احلجسانش ياجارجاهش الج ، وج،ج ب ه : حجقساكج علايع واجابح ا ياجقشولش الرجااش ل صجااح  ،جمج

، ساواءح، وجهشاوج ،شااس مجامجال اك   ااف ع ي( ، ع َنادج الةع ابش والفجااَر ش ، ولاز مج. والواج  : وجججابج الةايءش َيج ابش وشجوبااً إ ذا راجبجاوج ا يشعاقجابش عجلجاى كاجرَ، ااه ؛ . ياشقجاالش
) اب  انج اَلوجاج  ادش م  هش آ،ج ا أجبو حجن يفجةج، فالفجَر  ع َندج ناجهشمج وجفاجرعقج باجياَ
ع،  جالعى اللعاهش عجلجَياه  وقاال: )وجيف  احلَجاد يث   (4) العمج، وآلاه و : أجن قاجَوًماا أجكجاوا النعا،  سج
باً لجنجا أجَوججبج أجي رج، بج خطيئاًة  اَساباجَوججبج فاجقجالشوا: يجا رجسشولج اللعه ، إ ن  اح 

: مشارشوه فَلياشَعب اَق رجقاجبجاًة( (5) ، فاجقجاالج ِب جاا الناارج
(6)  : و)وأج ااش الوشجشاوب 

                                                           

 .42ص 26خ حممد حسن النجفي، جواهر الكالم،  ار إحياء الرتاس العْر ا بريو : جالةي (1)
َة العلمية ا قم املقدسة: ج (2)  .98ص 6ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، منةورا  مكبب الببليع اإلسالمي الباب  للاو
َاً، با هو من  غريا  معو الوجوب. نأسيأيت  (3)  هذا البأ،يد ليس جما
 .383ص 1ج 3لسان العرب،  ار  ا ر ا بريو : ط ابن منظور، (4)
 اقبآلائي. نهأسيأيت  (5)
 .383ص 1ج 3ابن منظور، لسان العرب،  ار  ا ر ا بريو : ط (6)
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. السسقوطش والوقشوعش.  بح : واج  . وجياشقجالش ل َلقجب يا   ووجججبج امليوش إ ذا سقجط وما ج
اااوج  ة ، إ مناااا هش ااادج اااو  الفجَعلاااة ف ياااه  للمااارعة اَلوجاح  اااقجط إ ف األجر ؛ لجَيسج ااابج وَجباااة: سج َجااادعة. وجوجج اااقطة مجااا ج ا مصااادرش ،اااالوشجوب.  والوجَجبااة: السع

. ووجججبجو  الةمسش وجَجباً، ووشجوباً: غجابجَو، واألج   وعلش عجَن راجَعلجب 
س: وجججبج ال جتجا. ووجججبج احلائطش َيج بش وجَجباً ووجَجبًة: سجقجطج. وجقجالج الل(َايجال 

نشه: غارجَ ، عجلجى امل بيوش و،اس شيء : سجقجطج وجَجباً ووجججبجَو عجياَ
جَنب ااه فَلاابجكشَن الوجَجبجااة، وجقاجَولشااهش كاجعجااافج   ْ : تجااا  ااو ووجَجبجااة. وجيف  اَلمج ااقجطجَو جشنشوِبااا إ ف األجر ؛ وجق ياااج: خجرججج ااا؛ ق ياااج مجَعنجاااهش سج : فجااإ ذا وجججبجااَو جشنشوِبش

اد يث  الآلعا ب ه م أجي مجصاار ع هم. وجيف  حج ، فجكشلشوا م َنها؛ وجم َنهش قوَشم: خجرججج القومش إ ف مجواج  يج
يعة :أجنَافشسشها، فسقطَو ه  اا ا  اا وجججبجاَو جشنشوِبش  فاجلجمع

با ق يجاًما مشعجقعلًة(أج  ي سجقجطجَو إ ف األجر ، ألجن اَلمشَسبجاجبع أجن كاشَناجرج اإل 
(1) 

م وجججبج احلائط وشجشوباً:  (2)فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوبُهاجمم  البارين: )قوله كعاف:  وفي قيا أي سقطو إف األر ، أخذاً من قَو
 إذا سقط.

 :  .معق لةألن املسباب أن كنار اإلبا قياماً «  اأَلجَر   إ ذجا وجقاجعجَو إ فج »وجيف  احلَجد يث 
 ووجججبج الةيء وشجشوباً ،وعد: لزم ا قاله اجلوهري وغريه.

: اللزوم.  واَلوشجشوبش
 وأجَوججبجهش اهلل واَسباجَوججبجهش: اسباقه.

 .(3)أي لزم(« إ ذجا افَاباجرجقج اَلباجيا(عجان  وجججبج اَلباجَي ش »ووجججبج البي : لزم. ومنه 
 مفر ا  الراغب: )وجب فيو 

األو ل: يف مقابلااة املمكاان، وهااو احلا ااا الااذي إذا قااد ر ،ونااه مركفعااا حصااا منااه الوجااوب: الت بااو . والواجااب يقااال علااى أوجااه: 
 .رننياإل، فإنه حمال أن يركف  الواحد م  حصول رننياإلوجو  الواحد م  وجو   حمال. حنو:

 به الل وم، وذلك ضربان: التال: يقال يف الذي إذا غ يفعا يسباق  
 واجب من جهة العقا، ،وجوب معرفة الوحداني ة، ومعرفة الن بو ة.

 وواجب من جهة الة رع ،وجوب العبا ا  املوظ فة.
م:  ووجججبجو  الةمس: إذا غابو، ،قَو
يباً. (4)فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوبُهاسقطو ووقعو، ومنه قوله كعاف:   ووجججبج القلب وجج 

بجا  عان الكباائر الال أوجاب اهلل عليهاا الناار( اً باار ب،ا  ذلك اع فهاي  (5)ببصاو ر الوقاوع فياه، ويقاال يف ،ل اه: أجَوججاب. وعام  بالاامشوج 
 .أجلى املصا يق

                                                           

 .384املصدر: ص (1)
 .36سورة احلج: اكية  (2)
 .138ص 2احلسيين، منةورا  مركآلوي: ج -الةيخ فخر الدين الطرحيي، جمم  البارين ط  (3)
 .36سورة احلج: اكية  (4)
 .349: ص ار املعروف للطباعة والنةر، الراغب اال فهال م  مالحظا  العامليمفر ا   (5)
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َم الوجااو . لكاان غ كاار  ) :مليوقااال العااا مالحظااا : يساابعما الواجااب يف الفقااه مبعااو املفاارو ، ويف الفلساافة والكااالم مبعااو ال
": "وجبو الةامس وجبااً: غاباو. 6/182وهي مبعو متو كذ،يبها. قال املليا " (1)َوَجَبْت ُجُنوبُهاإال يف آية:  ما كه يف القرآن
 يقال: معناه: خرجو أنفسها، ويقال: سقطو جلنوِبا. فَِإذا َوَجَبْت ُجُنوبُها َفُكُلوا ِمْنهاوقوله جا وعز: 

النار، ووججبج الرجاش على نفسه الطعام، إذا جعا لنفسه أ،لًة واحدة يف الياوم واملوجبا : الكبائر من الذنوب الل يوجب اهلل ِبا 
 وسقط". كبر وهي الوجبة، ووجب البعري كوجيباً، أي: 

بجاًة. 1/231وقال اجلواهري:  : "وجاب الةايء، أي لازم، َياب وجوبااً، وأوجباه اهلل، واسابوجبه أي اساباقه، ووجاب البيا  َياب ج 
م: خرج القوم إف مواجبهم، أي مصارعهم( ومنه َجَبْت ُجُنوبُهافَِإذا وَ قال اهلل كعاف:   .(2)قَو

 فقه اللغة في مفردة الوجوب
 :ئذ  ، وحينسباقاقواإل يعين: التبو ، السقوط، اللزوم، الوقوع لغة ويف اسبعماال  العرب فالوجوب وبالجملة

وعهدكااه  ،صااطل  لكناه خااالف األ اا  ىاجااة إف  ليااإف معااو الوجاوب امليف عارف الةااارع األقادس منقااول  ناهأبأن يقااال  فإمها
 على مدعيه.

 .اللفظي بالوض  البعيين. فبأما شرتاكاإلومآله إف  ،يقال ببعد  اإلطالقا  أو
حكم سقط علاى عااكق املكلاأ، أو  الوجوب )املصطل  لدينا( اسبعما يف املعو املصطل  ألنه أظهر املصا يق ألن نهأبيقال  أو

ألناه  ساباباباإلاملؤ،اد كأ،ياداً شاديداً باا وعلاى مطلاق  ساباباباإل، ما   ادقه علاى أو حق عليه ه، أو ربو عليهلزمه، أو وق  علي
 نإفاووق  عليه ولزمه وإن ،ان اللزوم ليس  ىيث ال َياَو لاه كر،اه  ،كعلى املكلأ وإن غ يكن م  اسباقاق العقاب بالرت  ربوحكم 

َم اإلنسان  .املعنوي شرتاكاإلومآل هذا إف  ،عنه نفكاكاإلميكنه  أو غريه مال
املؤ،ااد حقيقااة ولاايس مبجاااَ، ساال منا لكنااه جماااَ مةااهور ،تااري الاادوران ولااذا قااال يف جمماا   سااباباباإلفاساابعمال الوجااوب يف  :(4)ورليههه
:  (4)(سااباباباإلوقااد جاااء اَلوشجشااوبش يف احلااديث ،تااريا وياارا  بااه شاادة البااارين: ) ة ،  شع عجلجااَيكشَم ب اااَلمشو »)وجيف  احلَجااد يث  بجباجنَي  يف   شبشاار  ،شااا(  جااالج ج 

 : َشجا ب ااأجَن قجااالج اارج اانج النعااار  »فجسع بجااان  حصااول مآلاامو ما، أو  «.كجَسااأجلش اهللج اجلَجنعااةج وجكاجعجااوعَذ ب اااهلل  م  وبصاايغة اساام الفاعااا أو املفعااول، أي اللبااان يشوج 
ا الةارع، أي اسبابهما اسبابابًا مؤ، باجهشمج بح »داً، فعم  عنه ب اَلوشجشوب  ،ما يقال للرجا اللبان أجَوجج  .(5)«(حقك عليج وجاج 

 الثمرة
أو أجلاى  اسابعما يف املعاو املصاطل  لكوناه مان  اغرياكه ومصاا يقه ناهأو الوجاوب بااق  علاى معنااه اللغاوي  نأباقلنا  نإف :ئذ  وحين
َاً لياباج إف قرينة، فال حيدس، امل سباباب،اإلعليه وال يكون اسبعماله يف غريه،   ه، فال حيما مبجر مصا يقه  واحلال هاذه،ؤ،د، جما

يكون املرا  من النايف الوجوب املصطل  ومان املتباو نفاس املعاو، ولكان حياث  ال  اللفا   نأكعار  بني األخبار إذ البعار  فرع 
                                                           

 .36سورة احلج: اكية  (1)
 .349مفر ا  الراغب اال فهال م  مالحظا  العاملي،  ار املعروف للطباعة والنةر: ص (2)
 وعلى كعد  اإلطالقا  أيآلاً. (3)
 .138ص 2احلسيين، منةورا  مركآلوي: ج -طالةيخ فخر الدين الطرحيي، جمم  البارين   (4)
 .191املصدر: ص (5)
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 ،ا مور  مور .  أيآلاً، فال بد من الرجوع للقرائن املقامية واملقالية لباديد املقصو  من الوجوب يف سبابابلإل
ال يكفااي ذلااك مبجاار ه حلمااا ،افااة ألفاااا الوجااوب الااوار ة يف لسااان  نااهإفمنقااول إف املعااو املصااطل ،  نااهأبقلنااا  حااإ إذا نناااإ بهه 
َمن إطالق الرواية.عليه، الةارع   إال بعد إربا  ،ونه حقيقة شرعية، وال يكفي ،ونه حقيقة مبةرعية،   ال بد من إربا  النقا 

َمن  دور الرواية، ل نهأعلى  ميكن حا البعاار   نهإفمنه،  سباباباإلم  ،ترة إطالق هذا اللف  وإرا ة شدة  نهإفو ربو النقا 
 ىمااا اللفاا  يف إحاادا الااروايبني علااى املعااو املنقااول إليااه ويف األخاارا علااى املعااو املنقااول عنااه، و،الَااا حقيقااة إذ النقااا إف معااو ال 

َاً يف املعو قد يسبعما اللف  مبا هو واحاد مان  نهإف، ولذا ، ومقام الواض العْر األول ما ام املبكلم ذا مقامني: مقام يسبلزم ،ونه جما
 .وقد يسبعمله مبا هو ناقا يف املعو املنقول عنه العرف فهو حقيقة

 .يسبعمله فيما نقله إليه نأاأل ا يف الناقا  نإ ال يقال:
ذلك إمنا يبم لو ،ان املنقول إليه من أهاا اال اطالا اجلدياد أماا لاو ،اان مان  نأقامني، إضافة إف ما سبق من ،ونه ذا م إذ يجاب

 يف املعو املنقول عنه  ون قرينة. ، حني إلقاء الكالم إليه،يص  اسبعماله نهإفاملصطل  اجلديد  الذين غ يبلغهمالعامة أو من الرواة 
 فقه مفردة الوجوب في الروايات

 القرينة يف الروايا  موجو ة، وهي إما قرينة عامة أو خا ة بآحا  الروايا : نإ: يقال يف الروايا : فقد وأما
 القرينة العامة فهو قرينة  اللة البنبيه املسماة بداللة اإلمياء أيآلاً وسيأيت الكالم عنها بإذن اهلل كعاف. أما
إف معاو الوجاوب املارا  يف  طمئنااناإلبباة أو املنفياة ميكان مبناسابا  احلكام واوماول وناوع األحكاام التا ناهإفالقرائن املا ة،  وأما
 .سباباباإلكأ،د هو املعو املصطل  أو  نهأو الرواية 

، قُهْلهُت لَهُه: َمتَهَ َيِجهُب َرلَهَ َسهََْلُت أَبَها َجْعَفهر  ففي  اي  ابن حمبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن محزة بن محران قال: 
َْ َرْنههُه اْليُههْتُم َوَأْدَ َ ، قُهْلههُت: َفِلههذَ اْلغُههَمِ  َأْن يُهْخَذههَذ بِ  ِلَك َحههُد يُهْعههَرُه بِههِهإ اْلُحههُدوِد التماممههِة، َويُهَقههاَ  َرَلْيههِه َويُهْخَذههَذ ِبَهههاإ فَهَقههاَل: ِإَذا َذههَر

 أُِقيَمْت َرَلْيِه اْلُحُدوُد التماممُة َوُأِذَذ ِبَها َوُأِذَذْت َلُه، فَهَقاَل: ِإَذا اْحتَهَلَم، َأْو بَهَلَغ َذْمَس َرْ:َرَة َسَنًة، َأْو َأْشَعَر، َأْو أَنْهَبَت قَهْبَ  َذِلكَ 
َها اْلُحُدوُد التماممُة َوتُهْخَذُذ َلَها َويُهْخَذُذ ِبَهاإ  قُهْلُت: فَاْلَجا ِيَُة َمَتَ َتِجُب َرَليهْ

َههها قَههاَل: ِإنم اْلَجا ِيَههَة لَْيَسههْت ِمثْههَ  اْلغُههَمِ ، ِإنم اْلَجا ِيَههَة ِإذَ  َههها اْليُههْتُم، َوُدِفههَع ِإلَيهْ ا تَهَزومَجههْت َوُدِذههَ  ِبَههها َوَلَههها ِتْسههُع ِسههِنيَن َذَاههَب َرنهْ
َههها اْلُحههُدوُد التماممههُة َوُأِذههَذ َلَههها ِبَههها، قَهه َِ َواْلبَهْيههِع، َوأُِقيَمههْت َرَليهْ ََ َأْمُرَاهها ِفههي الَ:ههَرا َِ اَل: َواْلغُههَمُ  اَل َيُجههوَُ َأْمههَماُلَههها، َوَجهها ُرُه ِفههي الَ:ههَرا
ُلَغ َذْمَس َرْ:َرَة َسَنًة، َأْو َيْحَتِلَم، َأْو ُيْ:ِعَر، َأْو يُهْنبِ  ُْ ِمَن اْلُيْتِم َحتمَ يَهبهْ  .(1)َت قَهْبَ  َذِلكَ َواْلبَهْيِع َواَل َيْخُر

الل ال ككون إال على من خالأ يف هذه الرواية الوجوب املصطل  بقرينة أخذه باحلدو  البامة ( َيِجبُ من )املرا   نأومن الواض  
 سااباباباإلعاان الروايااا  الاال سااناملها علااى كأ،ااد  بااإذن اهلل كعاااف وساايأيت الكااالم ،ياابمالواجااب املصااطل ، وبقرينااة املااروج عاان ال

 فانبظر. ،اءبقرائن  اخلية فيها أو بقرينة  اللة البنبيه واإلمي
 وصلَ اهلل رلَ محمد وآله الطاارين

َر  :منني لإلمام احلسن أمري املؤ من و ية  َر اْلَقْوِل َما نَهَفَع، َواْرَلْم أَنمُه اَل َذيهْ َوتَهَفهمْم َوِصيمِتي، َواَل َتْذَاَبنم َرْنَك َصْفحاً، فَِإنم َذيهْ
َفُع، َواَل يُهْنتَهَفُع ِبِعْلم  اَل َيِحقُّ تَهَعلُُّمه  (.31 ج البالغة: الكباب )    ِفي ِرْلم  اَل يَهنهْ
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