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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
(515) 

 عموم المعنى اللغوي للوجوب
وبككه يفسككر  عككل الل ككوج للووككوب هككو الزبككوا واللككاوم والوقككو  والسكك و ،ال شككيف يف أا املوبعبااا أ رىاار : 

ُن جبنبوبب اااقولككه اعككا    وهكك ا املعككل تمككا اككرع ينطبككة علككى احلراككة أيجككا   ا ككا، تككالوووب،  (1)فَااذا ا َوَجبَاا
 سكتبباباإلالزاة لإلنساا، ثابتة له، واقعكة عليكه، وقكد سك طى علكى  اتكه، بك  ينطبكة هك ا املعكل حك  علكى 

، بك  حك  إ  لكاوم تك  شكيس هسكبه والكراهة ستبباباإلوالكراهة أل ما حكماا الزااا للمكلف يف دروة 
ما النحاَياَحاا ا َوَحَراحباا ب إ   ألاككة الرسككول  إ ككا الزاككة  قتجككائيةاإلاإلباحككة  َحاااَل ب حبَمٍماادَل َحاااَل د رَبَااداي َالَااى يَاااون

ما النحاَياَحاا ا  شككيًا  لتكككوا  ليسككىكككم، احلعكدم   ككاأبنعككم اإلباحكة اككت االقتجككائية إا قلنككا  (2)َحااَرامد رَبَااداي َالَااى يَاااون
 .  تأا .لشيس الزاا  أو ثابتا  

الك ج يفيكد) )األاكر بالشكيس اك   ويدل على عمكوم اعكل الووكوب وعكدم اختصااكه بكاملعل املصكطل  كما
ااه دوا قرينكة واعممك  يف اللكاوم ، اسكتددوالووكوب األتيكد، علكى املبنيكني( النهي عن الجد، أو األاكر الشكديد

تَاَرقَاا َوَجاَب النبَايناعب الوضعي تك َتراقَاا فَاذاَ ا افان ِن يَاا ا َحتٍاى يَا َا تَاَر  حانن  َجبالَل بَاينعااي فَا بَماا باالن  نكهإ  (3)رَيَُّما  َجبلَل اشن
 مبعل لام واحلكم الوضعي ال الوووب التكليفي.

 الممتمالت األ بع في )الوجوب(
الووكككوب املصكككطل  املعهكككود عنكككدنا الككك ج هكككو أحكككد األحككككام ا مسكككة والككك ج يعككك   اإ كككأيكككة حكككال  وعلاااى

أاككر) يككدور بككني أربعككة  اإ)احلكككم اإللاااككي املمنككو  اككن ضككد) واملعاقككمل علككى ارتككه( ب يكك تر يف الل ككة أبككدا ، بكك  
 احتماالا 
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 حوضوع للجاحع األعم حن الوجوب الشرعي ن ر -1
اسكككتعمال الكلكككي يف بعككك  اصكككادي ه تاسكككتعمال اإلنسكككاا يف  يككك قب يككككوا اسكككتعماله  يكككه اكككن اأ األو :

أج  ،لكيفيف عكاب الطكمل أو الف كه أو الف بواستعمال العا ،ليهإطالقه عليه ومحله ع    أو   ،اإلنساا األبي 
أولكى اصكادي ه  نكهأوم والزبكوا، اايكة األاكر ا للم  داق  احلكم اإللاااي اص اإ  ؛نوجيكوا ان قبي  املشرتك املع

اسككتعم  يف املعككل املصككطل  ألنككه أدهككر املصككادية ألا الووككوب )املصككطل  لككدينا(  بأنككهي ككال   روة  )وقككد سككب
حككككم سككك ع علكككى عكككااة املكلكككف، أو لااكككه، أو وقككك  عليكككه، أو ثبكككى عليكككه أو حكككة عليكككه، اككك  اكككدقه علكككى 

 يكن ا  اإلستبباب املؤتد اأتيدا  شديدا  ب  وعلى اطلة اإلستبباب ألنه حكم ثبى على املكلف وإا ب
استب اق الع اب بالرتك، ووق  عليه ولااه وإا تاا اللاوم ليس هيث ال جيوز له ارته  إا اكالزم اإلنسكاا أو 

وحينًك :   كإا قلنكا بكأا الووكوب بكاق:  الثمارأو) (1)ات) ميكنه اإلنفكاك عنه، واآل ه ا إ  اإلشرتاك املعنكوج(
لكونككه اككن اكك ريااه واصككادي ه أو أولككى اصككادي ه،  ككال علككى اعنككا) الل ككوج وأنككه اسككتعم  يف املعككل املصككطل  

وال يكوا استعماله يف ات)، تاإلستبباب املؤتد، جمكازا  ليبتكاج إ  قرينكة، خااة عليه  اإلطالق حيم  مبجرد
الووكككوب هكككو ، واحلكككال هككك )، اعكككارا بكككني األخبكككار إ  التعكككارا  كككر  أا يككككوا املكككراد اكككن النكككايف حيصككك  كككال 

املعل، ولكن حيث ال  اللفك  لإلسكتبباب أيجكا ،  كال بكد اكن الروكو  ه ا نفس هو املصطل  وان املزبى 
إا دار أاككر) بككني هكك ا الصككنف أو  لل ككرائن امل اايككة وامل اليككة لتبديككد امل صككود اككن الووككوب يف تكك  اككورد اككورد

 .(2)( اك
 حنحو  للمعنى المصطلح الشرعي ن ر -2
 يف عرف الشار ، لكن الن   يرد عليه  ان ول إ  املعل املصطل  نهأبي ال  اأ الثاني:
لووككوب املعككل الل ككوج ل ال يكككوا إال اكك  هجككر املعككل األول، ليكككوا اسككتعماله  يككه جمككازا ، ولكككن نككهأ روالي:
ملكككا اجكككى ن لكككه اكككن جممككك  و  لآليكككة الشكككريفة ولكزكككرة اسكككتعماله يف املعكككل الل كككوج يف زاكككنهم  ؛اهجكككورا  لكككيس 

( ويف اعجكم الفكروق الل ويكة  )واكن سكتبباباإليث تزكتا  ويكراد بكه شكدة الببرين )وقكد وكاس الووكوب يف احلكد
أام السنمة املؤتمدة اسمى واوبا  وال اسمى  رضكا  ازك  سكجدة الكتالوة هكي واوبكة علكى اكن يسكمعها   آخرووه 
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ا  را واز   ليف   .(2)يف أشبا) له تزتة( (1)الواروقي  على ان قعد هلا وب ي   إ م
إننكا حكك  إ ا قلنككا بأنكه ان ككول إ  املعككل املصككطل ،  إنكه ال يكفككي  لككيف مبجككرد)  باالاككا سككبة اككن  ) وثانيااي:

حلم  تا ة ألفاظ الوووب الواردة يف لساا الشار  عليه، إال بعد إثباا تونه ح ي ة شرعية، وال يكفكي تونكه 
 .(3)ح ي ة اتشرعية، مث ال بد ان إثباا الن   زان إطالق الرواية(

لى أنه لو ثبكى الن ك  زاكن اكدور الروايكة،  إنكه اك  تزكرة إطكالق هك ا اللفك  وإرادة اا سبة ان  )ع وثالثاي:
نه ميكن ح  التعكارا همك  اللفك  يف إحكدع الكروايتني علكى املعكل املن كول إليكه ويف شدة اإلستبباب انه،  إ

إ ا  األخككرع علككى املعككل املن ككول عنككه، وتالذككا ح ي ككة إ  الن كك  إ  اعككل ال يسككتلام تونككه جمككازا  يف املعككل األول 
مبكا هكو واحكد اكن العكرف  املتكلم  ا ا ااني  ا ام العكر،، وا كام الواضك ، ولك ا  إنكه قكد يسكتعم  اللفك  تاا

 . هو ح ي ة يف املعل املن ول إليه  هو ح ي ة يف املعل املن ول عنه وقد يستعمله مبا هو ناق والعرب 
 ؟يهإا األا  يف الناق  أا يستعمله  يما ن له إل ال يحا :
االاكطال  اكن أهك   السكاا إضا ة إ  اا سبة ان تونه  ا ا ااني، أا  ليف إمنكا يكتم لكو تكاا  :بَ  يجا

اجلديد أاا لو تاا ان العااة أو ان الرواة الك ين ب يكبل هم املصكطل  اجلديكد  إنكه يصك  اسكتعماله، حكني إل كاس 
 .(5)الكالم إليه، يف املعل املن ول عنه دوا قرينة(

يتكلم بل ته  اأ يص  له نهإ ت  حكيم إ ا وض  اصطلبا  خااا ، أو شفرة خااة،   اأأتزر   ويوضم 
السككاا  هككي الكك  قككد حككال قرينككة  اأيككتكلم علككى حسككمل اككا ااككطل  عليككه، واملهككم  اأ يصكك  لككها األاككلية تمكك

ممكن ب يطلك  علكى اصكطلبه اجلديكد تكاا السكاا  إل ائه ه ا الكالم  إا تكاا عليه عند  بل جال بل املحتدد 
 عككرفاا ممككن وإا تكك عنككه،اككادام أل ككى إليككه الكككالم لككيفهم اشككى علككى املصككطل  الككدارج  نككهأقرينككة علككى  لككيف 

إال بال رينككة  حككدذاأوب ينصككرف إ   حتمككالنياإلإ ا أل ككى إليككه الكككالم احتمكك   يككه تككال  نككهإ اصككطلبه اجلديككد 
 الزالث وهو  حتمالاإلعلى  يف واقعه اب  وه ا اجلواب الزالث ،ينةاملع

 حشترك لِظي ن ر -4
                                                           

 استبمل اؤتد وقد مسي واوبا .انه أج  (1)
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املككتكلم  اأبككاق علككى وضككعه إال  نككهإ ول يكككوا اشككرتتا  لفظيككا ، ألنككه اككادام ب يهجككر املعككل األ اأ الثالاا :
 أضاف له وضعا  وديدا  اعيينيا  أو اعيمنيا .

إ   ؛ار ةنة، ال  ا اب  ال رينة الصملعي  م  اللف  على أحد املعنيني إال بال رينة احيُ  إ ا تاا اشرتتا  لفظيا  ب 
اكككار ة عكككن احل ي كككة، أاكككا ال رينكككة املعينكككة اسكككتعم  ال رينكككة الصكككار ة يف احل ي كككة واجملكككاز  يبتكككاج اجملكككاز إ  قرينكككة 

 تستعم  يف املشرتك اللفظي حيث ال حيم  قوله ازال  رأيى عينا ، على اجلاسوس أو العني اجلارية أو ال همل 
 أحدها.اعنيم نة ألحدها و ليف تلما ب اكن قرينة ا ااية اعي  إال ب رينة 
لفظيكككا  بكككني اعنكككا) الل كككوج واملعكككل الشكككرعي  الووكككوب سكككواس أقلنكككا بكونكككه اشكككرتتا   اأ لكككيف تلكككه دهكككر   وحااان

أم قلنكا بكونكه اشكرتتا  اعنويكا ،  كإا الروايكاا  ،سكبةاملصطل  ا اص املن ول إليه دوا هجر املعل الل وج تما 
عشرة والرواياا املزبتة لألحكام ملن بلغ الزالزة عشرة، ال يص   ةاسالنا ية لوووب األحكام عمن ب يبلغ ا ا

ال يروى مجعه بنبو  لكيف( تمكا  ا  ال خمتلفة اخت  اأبما اتعارضة على ه ين املبنيني، تي ي ال  )ال ول بكو 
 (مل جيككب)و (ووككمل)ى العككرمث مث ان ككال،  ككال بككد اككن الببككث يف تكك  اككورد أطلككة  يككه لفكك  ثبمكك  إ يف اجلككواهر 
قرينة على وحدة  دوو ا على و ، إ ا ، إحراز التعار وعليه  يتوقفاملعل الل وج أو املصطل ،  نهأو عن املراد به 

ليس جمكرع أحككام التعكارا تمكا هكو أوضك   نهإ املعل يف تلتا رواي  اإلثباا والنفي، وأاا احتمال التعارا 
 خيفى. اأان 

 ححيح  في المعنى الشرعي حجاز في اللغوي ن ر -1
اوم والزبكوا، ولكو يف الووكوب ح ي كة يف املعكل املصكطل  الشكرعي وجمكاز يف اعكل اللك اأبكي كال  اأ الرابع:

اعككارا الروايككاا املزبتككة للووككوب والنا يككة لككه عككن نفككس  نككتجأهككو الكك ج لككو ثبككى  املعككلالشككار ، وهكك ا  فعككر 
ينكا لكو ارقم  نكهأو اشكرتك اعنكوج  نكهألكنه اكت بكنيم وال ابكني بك  ال هكاا علكى اكت)، تمكا سكبة اكن دهكور  ،سنم ال

 ة زان الروايتني إ  آخر اا اجى.ح  على الن   ال يعلم وحد نهأو  هو اشرتك لفظي 
 ببع  الرواياا على اا  ترنا)  انتظر. ستشهاداإلاايد بياا تما سيأيت  يتأوسي

 وصلى اهلل على حممد وآل  الطاهرين
كبَك َوهبَو َلَك َغاش   ،اتٍباعن َحنن ياببنكايَك َوهبَو َلَك نَاصاحد   قال اإلاام الباقر   ،َواَل تَاٍتباعن َحنن يبضنما

 .(335ص 2الكايف  ج)   َوَسَترادبوَن َعَلى الٍل ا َجمايعاي فَاتَاعنَلمبونَ 
 m-alshirazi.com  ر االحظة نص الدرس على املوق  التايلاتيسم 


