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داللة مصطلح )ينبغي َوال ينبغي( عند الفقهاء
د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي

امللخص: 
قصــدُت يف هــذا البحــث دراســة أحــد املصطلحــات الفقهيــة املتعلقــة ابحلكــم التكليفــي، 
ممــا يكثـُـر اســتعماله، ويــردد معنــاه حبســب موقعــه أو ُمــراد قائلــه بــن الوجــوب أو النــدب، وبــن 

التحــرمي أو الكراهــة، وحيتــاج لتحديــد مدلولــه إىل نظــر وأتمــل وإعمــال فكــر. 

موضوع البحث: داللة مصطلح )ينبغي َوال ينبغي( عند الفقهاء. 

أهــداف البحــث: حتريــر معــى هــذا املصطلــح، وإزالــة اللبــس الواقــع يف فهمــه؛ مســامهًة يف 
احلــّد مــن االختــاف الواقــع بــن الفقهــاء يف مدلولــه، ابإلضافــة إىل وضــع ُمــّددات وضوابــط 

تُعــن علــى حتديــد معنــاه يف كل اســتعمال. 

منهج البحث: املنهج االستقرائي األغليب، التحليلي، االستنباطي، التطبيقي. 

أهــم نتائــج البحــث: اجتهــدُت يف إحلــاق هــذا املصطلــح أبحــد األحــكام التكليفيــة، 
واخلــروج بنتيجــة حتــدد معــًى معــن مطّــرد لــه، لكــْن تعــّذر ذلــك؛ ألســباب ســيقف عليهــا 
القــارئ يف ثنــااي البحــث، وتوّصلــُت إىل أنــه جيــب علــى مــن أراد تفســر هــذا املصطلــح وفهــم 
مــراد املتكلــم منــه أن ينظــر يف كل مســألة علــى حــدة، وأن يرجــع إىل القرائــن، وســياق كام 
األلفــاظ  واإلفتــاء أبوضــح  التدريــس  النــاس يف  وأنــه جيــب خماطبــة  القائــل وســباقه وحلاقــه، 

وأبينهــا، بعيــداً عــن األلفــاظ املشــركة احملتملــة ألكثــر مــن معــى. 

ويف اخلتــام.. يوصــي الباحــث بضــرورة التعبــر عــن املــراد أبوضــح لفــظ وأبــن عبــارة، والبعــد 
عــن اســتعمال األلفــاظ ذات الــدالالت احملتملــة، كمــا يوصــي أبمهيــة توجيــه البحــوث العلميــة 

إىل حتريــر املصطلحــات الفقهيــة، ودالالهتــا، واترخيهــا؛ وأثــر ذلــك يف األحــكام الفقهيــة. 

الكلمات املفتاحية: املصطلح الفقهي- احلكم التكليفي- ينبغي- ال ينبغي. 
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The Denotative and Connotative Multifaceted  
Meanings of the term “Should and Shouldn’t” in 

scholars Distinctive Views

Abstract: 

The main aim of this research was to investigate one the 
most commonly used jurisprudential terms related to the 
mandate provisions in terms of its contextual position or to 
what is meant deliberately by the person who uttered or said 
it verbally orbetween what is deemed to be obligatory or 
forbidden and between prohibition and aversion. More
 importantly, the term significance needs to be ruminated and 
speculated and thought provoking. 

Research Subject: The Connotative meaning of the term 
(Should & Shouldn’t) at the scholars stand points.

Research Objectives: Disambiguating meaning this term 
to be scrutablefor the purpose of contributing to the debate 
invoked by the scholars to render it interpretable in their 
sense. 

Setting determinants and constraints conducive to identifying
its meaning in each distinct usage. 

Research Methodology: Dominant Inductive, Analytical, 
deductive, and practical Approach
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The most salient Research Findings:

I worked hard and diligently to reach a definite conclusion 
in tandem with one specific meaning to this term. However, 
this pursuit was preposterous for reasons induced as reader 
progressively reads on and on pervading this research. 

Whoever was predisposed to interpret this term and 
understand the denotation meant by the speaker to scrutinize 
each detail separately and to be briefed on clues and the teller 
context and its antecedents and precedents. 

People are better to be addressed in teaching and in giving
opinions by using the clearest words steering clear away from 
using the commonly possible shared WORDS which have 
polysemous meanings. 

In conclusion: 

The researcher recommends the necessity to express 
meaning by employing the clearest word and phrases 
and to steer clear away of using the possible denotations.
Furthermore, he recommends the importance of orientating 
the scientific researches to disambiguate the jurisprudential
terms, it denotations and history and impact of that on 
jurisprudential provisions. 

Key Words: Jurisprudential, Term-Mandate Provisions, 
Should, Shouldn’t
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املقدمة: 
احلمد هلل، والصاة والسام على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

فــإّن مــن املســتقّر عنــد أرابب العلــوم أن لــكل أهــل علــم مــن العلمــاء اصطاحــات))( 
خمصوصــة، يســتقّلون هبــا، وتنصــرف أذهاهنــم إليهــا عنــد التخاطــب. 

وعلم الفقه واحد من بن تلك العلوم اليت استقلت مبصطلحات خمصوصة، واستخدمها 
أهلــه يف مصنفاهتــم، وانفــردوا هبــا عــن غرهــم، ودائمــاً مــا يؤكــد احملققــون منهــم علــى أنــه جيــب 
علــى َمــن يتكلّــم يف هــذا العلــم أن حيــّرر معناهــا ويســتخدمها يف املعــاين الــيت وضعــت هلــا؛ ملــا هلــا 
مــن أثــر كبــر يف الفقــه، يدركــه مــن الزم كتبــه، ومــارس البحــث فيــه، وأدرك أن لــه لغــًة وحــدوداً 
ومصطلحــات خاصــة، منهــا: مــا خيتــص ابألعــام، أو الكتــب، أو اآلراء، أو الرجيحــات، أو 

احلــدود، أو األحــكام التكليفيــة، ولعــّل هــذا النــوع األخــر أمههــا. 

ومــن خــال مازمــيت لكتــب الفقهــاء؛ قــراءًة وحبثــاً وتدريســاً، وجــدُت أن مــن بــن تلــك 
املصطلحــات الفقهيــة الــيت ختتــص ابحلكــم التكليفــي، وتــرِد ألكثــر مــن معــى يف االســتعمال 
الفقهــي، ويصعــب مــن أول وهلــة حتديــد معــى معــن لــه، واجلــزم أبنــه مــراد املتكلــم مــن كامــه؛ 
بســبب تــرّدد معنــاه حبســب موقعــه بــن الوجــوب أو النــدب، وبــن التحــرمي أو الكراهــة، وحيتــاج 
يف كل مســألة مــن أجــل حتديــد معنــاه إىل اطــاع واســع، ونظــر دقيــق، وإعمــال فكــر، ومَلَكــة 

فقهيــة خاصــة، مصطلــح: »ينبغــي َوال ينبغــي«. 

وألن بيــان هــذا املصطلــح وحتريــر معنــاه يعتــر أساســاً لفهــم مــراد الفقهــاء مــن كامهــم، 
ــة لّلبــس الواقــع يف فهمنــا لبعــض أقواهلــم، فقــد جــاءت هــذه  ومفتاحــاً لتصنيــف آرائهــم، وإزال

الدراســة لبيــان مدلــول هــذا املصطلــح وحتريــره، وضبــط منهجيــة فهمــه؛ وجعلتهــا بعنــوان: 

داللة مصطلح )ينبغي َوال ينبغي( عند الفقهاء

وهتــدف الدراســة إىل: املســامهة يف حــّل مشــكلة تعــِرض للّدارســن والباحثــن يف اجملــال 
الفقهــي، ببيــان داللــة هــذا املصطلــح، وحتريــر معنــاه، وإزالــة اللبــس الواقــع يف فهمــه، ووضــع 
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ضوابــط تُعــن علــى حتديــد معنــاه يف كل اســتعمال؛ حــى ال يفهــم بفْهــم آخــر، ويُفّســر بغــر 
مقصــود قائلــه. 

وتظهر أمهية الدراسة يف أمور، منها: 

أواًل: بيان العاقة بن احلقيقتن اللغوية والشرعية للكلمة وبن االصطاح الفقهي. 

اثنياً: احلّد من اخلاف الفقهي الناشئ بسبب عدم ضبط هذا املصطلح وحتريره. 

اثلثــاً: احلــّد مــن اجتهــادات غــر املتخصصــن لفهــم عبــارات الفقهــاء املتضمنــة هلــذا املصطلــح، 
ومحلهــا علــى مــا يريــدون، ال علــى ُمــراد قائلهــا واصطاحــه. 

رابعــاً: أن عــدم ضبــط هــذا املصطلــح وفهمــه فهمــاً صحيحــاً، يســبب الغلــط واالضطــراب 
والتنــازع يف الفتــوى، والتأصيــل، واالســتدالل، والتوجيــه، والتخريــج. 

الدراســات الســابقة: علــى الرغــم مــن كثــرة املؤلفــات القدميــة واملعاصــرة يف املصطلحــات 
الفقهيــة، الــيت ســيأيت ِذكــر عــدٍد منهــا يف ثنــااي البحــث يف خمتلــف املذاهــب الفقهيــة، إاّل أهنــا مل 
تتعــرض لبيــان هــذا املصطلــح، غــر إشــارات يســرة جــداً يف بعضهــا، ومل أَر-حســب علمــي-

َمــن تصــدى لــه ابلدراســة، أو أفــرده ابلبيــان، رغــم أمهيتــه، واحلاجــة إىل توضيحــه. 

واملأمول أن جتيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية: 

-ما الفرق بن احلقيقتن اللغوية والشرعية وبن احلقيقة العرفية هلذا املصطلح؟ 
-ما سبب االختاف يف حتديد املراد منه؟ 

-هل ميكن حتديد معى معن له يّطرد يف كل استعماالته؟ 
-كيف للباحث أن يصل إىل إحلاقه أبحد األحكام التكليفية يف كل مسألة؟ 

خطــة البحــث: اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، ومتهيــد، 
ومخســة مباحــث، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
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التمهيد: احلقيقة اللغوية والشرعية لكلميت: »ينبغي َوال ينبغي«. 
املبحث األول: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء احلنفية. 
املبحث الثاين: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء املالكية. 

املبحث الثالث: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء الشافعية. 
املبحث الرابع: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء احلنابلة. 

املبحث اخلامس: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند اإلمام ابن حزم الظاهري. 

منهــج البحــث: اعتمــد يف هــذه الدراســة علــى املنهــج االســتقرائي األغلــيب، لعــدد ليــس 
بقليــل مــن كتــب الفقــه، ولغتــه، ومصطلحاتــه، مــع االجتهــاد يف حتليــل النصــوص الفقهيــة، 
واســتنباط املعــاين، واســتنتاج الدالئــل ذات العاقــة، مــن غــر إيــراٍد خلــاف الفقهــاء يف احلكــم 
الشــرعي، مــع احلــرص علــى اجلانــب التطبيقــي الســتعمال املذاهــب الفقهيــة هلــذا املصطلــح، 

بنقــل نصــوص الفقهــاء مــن كتبهــم، مراعيــاً يف كل ذلــك قواعــد البحــث العلمــي وأسســه. 

ويف اخلتــام.. أرجــو أن أكــون قــد ُوفقــُت يف ســلوك هــذا املســلك، وقّدمــُت شــيئاً ُيســهم 
يف تيســر العلــم، وينتفــع بــه أهلــه، راجيــاً هللا تعــاىل أن جيعلــه خالصــاً لوجهــه، انفعــاً يل يــوم 

ألقــاه. 

واحلمد هلل رب العاملن.
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التمهيد:
احلقيقة اللغوية والشرعية لكلميت: »ينبغي َوال ينبغي«. 

يوضــع اللفــظ إبزاء املعــى الــذي ُجعِــل لــه يف أصــل التخاطــب، ســواء كان هــذا التخاطــب 
لُغــوايً وهــو األصــل، أم اســتعمل يف الشــرع ملســّمى آخــر، أم انتقــل إىل غــره بُعــرف االســتعمال، 
وسواء كان هذا الُعرف عند عامة الناس، أم كان ُعرفاً خاصاً لطائفة خمصوصة، ذات اختصاص 
مشــرك كعلــم أو مهنــة، ُعرفــوا بــه، وشــاع عندهــم واشــتهر، وقَِبلــوه، وهــو مــا ُيســمى ابملصطلــح. 

واألصــل أْن حُيمــل كل لفــظ علــى معنــاه احلقيقــي يف موضــع اســتعماله، فيحمــل يف 
اســتعمال أهــل اللغــة علــى احلقيقــة اللغويــة، ويف اســتعمال أهــل الشــرع علــى احلقيقــة الشــرعية، 

ويف اســتعمال أهــل العــرف علــى احلقيقــة العرفيــة))(. 

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه حيســن ابتــداء أن أبــّن احلقيقتــن اللغويــة والشــرعية للمصطلــح املــراد 
دراســته، مث أنتقــل إىل احلديــث عــن املعــى اخلــاص لــه عنــد الفقهــاء. 

أواًل: احلقيقة اللغوي 
ينبغــي مــن أفعــال اْلُمطَاَوَعــة، وأصلــه: بغيــُت الشــيء، إذا طلبتُــه، واألصــل أنــه يتعــّدى 
ابلــام، فُيقــال: ينبغــي لــك أن تفعــل كــذا، وال ينبغــي لفــان أن يفعــل كــذا، وينــدر اســتعمال 

غــر املضــارع منــه، وإذا أُريــد املاضــي قيــل: كان ينبغــي، أو مــا كان ينبغــي. 

وأتيت كلمــة »ينبغــي« يف اللغــة ملعــاٍن عــدة حبســب االســتعمال، وإن كانــت كلهــا ترجــع 
إىل أصــل واحــد، وهــو الطلــب، ومنهــا: يصلــح، وحيُســن، ويُطلــب، واألْوىل، وُيســتحب، 

ويُنــدب، ويُؤمــر، وجيــب، ويلــزم. 

بــن قولنــا: »جيــب كــذا«،  وقــد ذكــر أبــو هــال العســكري )ت395هـــ( فرقــاً لطيفــاً 
وقولنــا: »ينبغــي كــذا«، فقــال: »إن قــول: ينبغــي كــذا، يقتضــي أن يكــون املبتغــى حســناً، ســواء 

كان الزمــاً أو ال، والواجــب ال يكــون إاّل الزمــًا«)3(. 
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كمــا أن كلمــة »ال ينبغــي« أتيت أيضــاً ملعــاٍن، منهــا: ال يصلــح، وال ينــدب، وال حيُســن، 
وخــاف األْوىل، وال يصــّح، وال جيــوز، وال يســتقيم، وال يليــق، وال يســهل، وال يتيســر))(. 

اثنياً: احلقيقة الشرعية: 

إذا جــاءت كلمــة »ينبغــي« يف نــّص شــرعي، فــإن املقصــود هبــا: الشــيء املتأّكــد جــداً، 
 ، ومــن ذلــك: مــا جــاء َعــْن ُعْقبَــَة بْــِن َعاِمــٍر َرِضــَي اللَُّ َعْنــُه، أَنَـّـُه قَــاَل: قُلـْــَنا: اَي َرُســوَل اللَِّ
ِإنَـّـَك تـَبـَْعثُـــَنا، فَـنَـــْنزُِل ِبَقــْوٍم فَــَا يـَْقُرونَنـَــا، َفَمــا تَـــَرى؟ فَـــَقاَل لَنَــا َرُســوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإْن نـََزْلتُــْم 
ِبَقــْوٍم فََأَمــُروا َلُكــْم مبَــا يـَْنـــَبِغي لِلضَّْيــِف فَاقْـــبـَُلوا، فَــِإْن ملَْ يـَْفَعلُــوا، َفُخــُذوا ِمنـُْهــْم َحــقَّ الضَّْيــِف 

ــَبِغي هَلـُـْم«)5(.  الَّــِذي يـَْنـ

ووردت كلمــة »ال ينبغــي« يف نصــوص الوحيــن، يف مواطــن كثــرة، فــوردت يف القــرآن 
الكــرمي يف مواطــن، منهــا: قــول هللا تعــاىل: )َوَمــا يَنَبغِــي لِلرَّمْحَــِن َأن يـَتَِّخــَذ َولَــًدا())(، وقولــه 
ســبحانه )قَالُــوا ُســْبَحاَنَك َمــا َكاَن يَنَبِغــي لََنــا َأن نَـّــتَِّخَذ ِمــن ُدونِــَك ِمــْن أَْولَِيــاء())(، وقولــه عــّز 

ــَياِطن َوَمــا يَنَبغِــي هَلُــْم())(.  وجــّل: )َوَمــا تَـنَـــزََّلْت بِــِه الشَّ

كما وردت يف السنة النبوية يف مواطن كثرة أيضاً، منها: 

َعــْن ُعْقبَــَة بْــِن َعاِمــٍر رضــي هللا عنــه، قَــاَل: أُْهــِدَي ِإىَل النَّــيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَـــرُّوُج َحرِيــٍر، فَـــَلِبَسُه، 
َفَصلَّى ِفيِه، مُثَّ اْنَصَرَف، فَـنـََزَعُه نـَْزًعا َشِديًدا َكالَكارِِه َلُه، َوقَاَل: »اَل يـَْنـَبِغي َهَذا لِْلُمتَِّقَن«)9(. 

وَعــْن َأِب ُهَريــْـَرَة رضــي هللا عنــه، َأنَّ َرُســوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، قَــاَل: »اَل يـَنـَْبغِــي ِلِصدِّيــٍق َأْن َيُكــوَن 
َلعَّــااًن«)1)(. 

ويف بيــان احلقيقــة الشــرعية هلــذه الكلمــة يقــول ابــن القيــم )ت)5)ه(: »وقــد اطَـّـرد 
يف كام اللَّ تعــاىل ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص اســتعماُل »ال ينبغــي« يف املـَــْحظُور شــرًعا أو قــدًرا، ويف 
وقوله:﴿َوَمــا  َولَــًدا﴾،  يـَتَِّخــَذ  َأن  لِلرَّمْحَــِن  يَنَبغِــي  ﴿َوَمــا  تعــاىل:  املمتنــع كقولــه  املســتحيل 
هَلُــْم﴾،  ــَياِطن َوَمــا يَنَبغِــي  بِــِه الشَّ تـَنـَزَّلَــْت  لَــُه﴾، وقولــه: ﴿َوَمــا  ــْعَر َوَمــا يَنَبغِــي  َعلَّْمنَــاُه الشِّ
بَــيِن ابــُن آَدَم ومــا يـَْنبِغــي لــه، َوَشــَتمين ابــُن آَدَم ومــا يـَْنبِغــي  وقولــه علــى لســان نبيــهملسو هيلع هللا ىلص: »كذَّ
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لــه«)))(، وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ هللا اَل يـَنَــاُم َواَل يـَنـَْبغِــي لَــُه َأْن يـَنَــاَم«)))(، وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص يف لبــاس 
احلريــر: »اَل يـَنـَْبغِــي َهــَذا لِْلُمتَِّقــَن«، وأمثــال ذلــك«)3)(. 

وقال يف بدائع الفوائد أيضاً: »يستفاد التحرمي من النهي، والتصريح ابلتحرمي، واحلظر، 
والوعيــد علــى الفعــل، وذم الفاعــل، وإجيــاب الكفــارة ابلفعــل، وقولــه: »ال ينبغــي« فإهنــا يف لغــة 

القرآن والرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمنع عقًا أو شرعًا«)))(. 

ويقــول أبــو البقــاء الكفــوي )ت)19)ه(: »ال ينبغــي يف لغــة القــرآن والرســول ملسو هيلع هللا ىلص 
وعقــًا«)5)(.  شــرعاً  للممتنــع 

وقــال مجــال الديــن القامســي )ت)33)هـــ( يف ماســن التأويــل: و»ال ينبغــي« يف كام 
هللا ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص للــذي هــو يف غايــة االمتنــاع شــرعًا«)))(. 

املبحث األول: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء احلنفية
فقهــاء  عنــد  املصطلــح  هــذا  مدلــول  يلخــص  أن  عابديــن )ت)5))ه(  ابــُن  حــاول 
احلنفيــة؛ املتقدمــن منهــم واملتأخريــن)))(، فقــال: »لفــظ »ينبغــي« ُيســتعمل يف املنــدوب وغــره 
عنــد املتقدمــن... واملشــهور عنــد املتأخريــن اســتعمال »ينبغــي« مبعــى ينــدب، و»ال ينبغــي« 
قــال يف  ذلــك،  مــن  أعــم  اســتعماله يف  املتقدمــن  ُعــرف  تنزيهــا، وإن كان يف  يكــره  مبعــى 
املصبــاح: وينبغــي أن يكــون كــذا، معنــاه: جيــب أو ينــدب، حبســب مــا فيــه مــن الطلــب«)))(. 

وبيــان ذلــك: أن ابــن عابديــن )ت)5))ه( رمحــه هللا يفــّرق بــن اســتعمال متقدمــي 
احلنفيــة هلــذا املصطلــح وبــن اســتعمال متأخريهــم، حيــث يــرى أن املتقدمــن يعــرون مبصطلــح 
»ينبغي« ويُريدون به املعى الشامل للمندوب، والسنة املؤكدة أو الواجب)9)(، بينما املشهور 

عنــد املتأخريــن اســتعماله مبعــى: النّــدب)1)(. 

ويذهــب أيضــاً إىل أّن املتقدمــن منهــم يســتعملون مصطلــح »ال ينبغــي« مبعــى: عــدم 
اجلــواز، بــل إهنــم أحيــاانً يســتعملونه يف نفــس الســياق مقــروانً مــع مصطلحــات أخــرى بنفــس 
املعــى؛ كالفاســد)))(، وال يصلــح)))(، وأحيــااًن يســتعملونه مبعــى: الكراهــة التنزيهيــة، بينمــا يــرى 
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أّن املتأخريــن يســتعملونه ويُريــدون بــه يف األغلــب: الكراهــة التنزيهيــة)3)(، وخــاف األوىل، 
وأحيــاانً مبعــى: ال جيــوز. 

ومــن خــال اســتقراء مجلــة مــن املواطــن الــيت ورد فيهــا هــذا املصطلــح يف كتــب متقدمــي 
احلنفيــة ومتأخريهــم تبــّن يل أنــه ليــس لفقهــاء احلنفيــة داللــة مــددة يف اســتعمال هــذا املصطلــح، 
حــى نســتطيع أن نعّينهــا، ونتحاكــم إليهــا يف عباراهتــم، ولــذا جنــد ابــن عابديــن يف آخــر املقطــع 
الــذي خلــص فيــه اســتعماالت احلنفيــة هلــذا املصطلــح، مييــل إىل مــا نقلــه عــن املصبــاح املنــر، 
حــن جعــل داللــة املصطلــح مرتبطــة ابلطلــب الــوارد يف الســياق، وأنــه قــد أييت مبعــى: الوجــوب 

أو النــدب، حبســب مــا فيــه مــن الطلــب. 

وكأن ابــن عابديــن )ت)5))ه( هبــذا االختيــار يعــود مبصطلــح »ينبغــي« إىل داللتــه 
عنــد أئمــة املذهــب املتقدمــن الــذي اســتعملوه ابتــداًء، حيــث إهنــم يســتعملونه يف املنــدوب 
وغــره، وهــو األمــر الــذي عليــه فقهــاء احلنفيــة املتأخريــن حيــث اســتعملوا هــذا املصطلــح للنــدب 

مــرة، وللوجــوب مــرة أخــرى، وحتديــد داللتــه يف كل موطــن حبســبه. 

وهو ما أّكد عليه أيضاً عميم اإلحسان الركيت )ت395)هـ( حيث قال: »َو»ينبغي« 
يســتعمل للنــدب، وقــد جيــيء للوجــوب، و»ال ينبغــي« خلــاف األوىل، وقــد جيــيء للحرمــة، 
وكّل ذلــك بســياق الــكام أو ابلنــّص، فاملفــيت جيــب أن يكــون متيقظــاً، وجمــداً يف فهــم عبــارات 
الفقهــاء، وال يفــيت إالّ بعــد نظــٍر وفكــر يف كامهــم؛ كيــا يقــع يف الغلــط، ويتحمــل أثقــال 

النــاس«)))(. 

وصعوبــة اجلــزم مبعــى مــدد هلــذا املصطلــح نشــأت ممــا أشــار إليــه بعــض فقهــاء احلنفيــة، 
مــن أن ســبب اســتعماهلم هلــذا املصطلــح يف بعــض املســائل الفقهيــة، هــو: عــدم وجــود نقــل أو 

روايــة صحيحــة أو صرحيــة عــن صاحــب املذهــب يف املســألة)5)(. 

ومــن ذلــك مــا قالــه الكمــال ابــن اهلمــام )ت)))هـــ( تعليقــاً علــى إحــدى مســائل اهلدايــة، 
بــه يف ظاهــر  ليــس مصّرحــاً  املســألة  هــذه  جــواب  ينبغــي؛ ألن  قــال:  قــال: »وإمنــا  حيــث 

الروايــة«)))(. 
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اســتعمل فقهــاء احلنفيــة هــذا املصطلــح يف  نــرى كيــف  التأســيس، ولكــي  وبعــد هــذا 
عباراهتــم، وكيــف ميكــن أن نصــل إىل مرادهــم منــه، ســأورد بعــض النمــاذج مــن نصوصهــم، 

وذلــك علــى النحــو اآليت: 

أواًل: مصطلح »ينبغي«: 

جنــد -مثــًا- ممــد بــن احلســن الشــيباين )ت9))هـــ(، يســتعمل هــذا املصطلــح مبعــى: 
املنــدوب أحيــاانً، ومــن ذلــك قولــه: »وينبغــي لإلمــام إذا فــرغ مــن فاحتــة القــرآن أن يقــول: آمــن، 
قــال: نعــم، قلــت: وينبغــي ملــن خلفــه أن يقولوهــا، وخيفوهــا، قــال: نعــم«)))(، وقــد صّرحــت 
بعــض الكتــب الــيت اهتمــت مبــروايت ممــد بــن احلســن، أبن التأمــن لإلمــام واملأمــوم واملنفــرد 
مــن ســنن الصــاة، ومنهــا: خمتصــر القــدوري )ت)))ه(، وشــرح خمتصــر الطحــاوي للــرازي 

)ت)))هـــ(، والكنــز حلافــظ الديــن النســفي )ت1))ه()))(. 

وأحيــاانً يســتعمله مبعــى: الوجــوب، فيقــول: »ولــو أن رجــا َحلَــف ليفعلــن كــذا وكــذا،... 
فمــى مــا فعــل ذلــك بــّر يف ميينــه، وخــرج منهــا،... فــإذا مــات قبــل أن يفعــل ذلــك، وجبــت 
عليــه الكفــارة، وينبغــي لــه أن يوصــي هبــا عنــد موتــه«)9)(، ويف ســياق الــكام هنــا مــا يفّســر 

معــى املصطلــح، وهــو مــا نــّص عليــه بعــض الفقهــاء)31(. 

النّــدب واالســتحباب، وهــو أكثــر  املتأخريــن هلــذا املصطلــح مبعــى  اســتعماالت  ومــن 
استعماالهتم، قول السرخسي )ت3))ه(: »وينبغي للحاّج أن يستغفر للمؤمنن واملؤمنات 
يف دعائــه يف هــذا املوقــف«))3(. يعــين: عنــد رمــي اجلمرتــن األوىل والوســطى، حيــث صــرّح 
شــيخي زاده )ت))1)هـــ( ابالســتحباب، فقــال: »ويســتحب االســتغفار لنفســه وألبويــه 

وإلخوانــه وأقاربــه وللمؤمنــن واملؤمنــات«))3(. 

وقــول املرغينــاين )ت593ه(: »وينبغــي لإلمــام أن يقــف بعرفــة علــى راحلتــه، وإن وقــف 
علــى قدميــه جــاز، واألول أفضــل، وينبغــي أن يقــف مســتقبل القبلــة؛ ألن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص وقــف 
كذلــك، ...وينبغــي للنــاس أن يقفــوا بقــرب اإلمــام؛ ألنــه يدعــو ويعلّــم فيعــوا ويســمعوا، وينبغــي 
بيــان األفضليــة؛ ألن عرفــات كلهــا  القبلــة، وهــذا  ليكــون مســتقبل  يقــف وراء اإلمــام؛  أن 



داللة مصطلح )ينبغي وال ينبغي( عند الفقهاء                    د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي

448      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١44٠هـ | يونيو ٢٠١٩م 

موقــف«)33(، ففّســر مــراده ابملصطلــح بقولــه: »وهــذا بيــان األفضليــة«، ابإلضافــة إىل أْن مــن 
الفقهــاء مــن صــرّح ابحلكــم الشــرعي وأنــه االســتحباب))3(. 

وممــا يؤكــد أن أكثــر اســتعماالت متأخــري احلنفيــة هلــذا املصطلــح مبعــى النــدب، اســتدراك 
ابــن جنيــم )ت1)9ه( علــى مــن عــّر هبــا يف ســياق الوجــوب، حيــث قــال: »وأمــا يف الطــواف 
الواجــب إذا دخــل يف جــوف احِلجــر فإنــه ينبغــي أن جتــب فيــه الصدقــة كــذا ذكــر الشــارح، 
وال ينبغــي التعبــر بينبغــي؛ ألن املصنــف يف املختصــر قــد صــرّح بلــزوم الصدقــة بــرك األقــل مــن 

طــواف الصــدر«)35(. 

وكذلــك تنبيــه أب العبــاس احلمــوي )ت)19)هـــ( علــى قــول ابــن جنيــم )ت1)9ه( يف 
األشــباه والنظائــر: »وينبغــي أن خيصــص اإلعتــاق للصنــم مبــا إذا كان املعتــق كافــراً، أمــا املســلم 
إذا أعتــق لــه قاصــدا تعظيمــه كفــر«))3(. حيــث قــال: »ليــس لفــظ ينبغــي هنــا للحــّث، بــل 
مبعــى: جيــب؛ كمــا يف قــول القــدوري: وينبغــي للنــاس أن يلتمســوا اهلــال يف التاســع والعشــرين 

مــن شــعبان«))3(. 

أخــرى  مواطــن  املصطلــح يف  هبــذا  عــّروا  املتأخريــن  أن  علــى  تــدّل  الــيت  األمثلــة  ومــن 
مبعــى: الوجــوب، قــول السرخســي )ت3))ه(: »وينبغــي للقاضــي أن يـُْنِصــف اخلصمــن يف 
جملســهما، ويف النظــر إليهمــا، ويف املنطــق، إالّ مــا ال يكــون يف وســعه«))3(، ونصــوص الفقهــاء 

يف هــذه املســألة متوافــرة يف أن املــراد هنــا هــو وجــوب التســوية بــن اخلصمــن)39(. 

وقــال عــاء الديــن الســمرقندي )ت1)5ه(: »إذا لقــي الغــزاة قومــاً مــن الكفــار، فــإن 
مل تبلغهــم الدعــوة أصــًا ينبغــي أن يدعوهــم إىل اإلســام أواًل«)1)(، وقــد صــرّح السرخســي 
)ت3))ه( وغــره حبرمــة قتاهلــم قبــل دعوهتــم إىل اإلســام، كمــا صــرّح املوصلــي )ت3))هـــ( 

يف املختــار بوجــوب دعــوة مــن مل تبلغــه الدعــوة قبــل قتاهلــم)))(. 
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اثنيًا: مصطلح »ال ينبغي«: 
قــّرران أن فقهــاء احلنفيــة عمومــاً يســتعملون مصطلــح »ال ينبغــي، أو مــا ينبغــي، أو ليــس 

ينبغــي«، يف احلــرام وعــدم اجلــواز، أو يف املكــروه، وأحيــاانً يســتعملونه مبعــى: ال يســتحب. 

فمثــًا اســتعمله ممــد بــن احلســن )ت9))هـــ( يف أكثــر املواطــن مــن كتبــه مبعــى: عــدم 
اجلــواز، فقــال: »وليــس ينبغــي للمــرأة أن تدعــه أن يقرهبــا إذا ظاهــر منهــا حــى يكفــر كفــارة 
الظهــار، وال ينبغــي لــه أن يباشــرها، وال يلمســها، وال يقبلهــا، حــى يكفــر كفــارة الظهــار«)))(، 
واحلكــم بتحــرمي وطء املظاهــر منهــا ودواعيــه كاملــّس والتقبيــل قبــل التكفــر معــروف عنــد فقهــاء 

احلنفيــة)3)(. 

واســتعمله أيضــاّ مقــروانً مــع مصطلــح »الفاســد« لتأكيــد داللتــه علــى عــدم اجلــواز، فقــال: 
»وإذا دفــع الرجــل إىل الرجــل ألــف درهــم مضاربــة ابلنصــف، علــى أن للمضــارب مــا عمــل 
أجــر عشــرة دراهــم كل شــهر، فــإن هــذا شــرط فاســد، ال ينبغــي للمضــارب أن يشــرطه«)))(. 

ومــن ذلــك أيضــاً، قــول املرغينــاين )ت593هـــ(: »ومــن أّجــر بيتــاً ليتخــذ فيــه بيــت انر أو 
كنيســة أو بيعــة أو يبــاع فيــه اخلمــر ابلســواد، فــا أبس بــه عنــد أب حنيفــة، وقــاال: ال ينبغــي أن 
يكريــه لشــيء مــن ذلــك؛ ألنــه إعانــة علــى املعصيــة«)5)(، وصــرّح بــدر الديــن العيــين )ت55)هـــ( 
عند شرحه هلذه العبارة بعدم اجلواز، فقال: »واملعى: أنه ال جيوز عندمها أن يكري بيته بشيء 

مــن الــذي ذكــرانه؛ ألنــه إعانــة علــى املعصيــة، واملعــن علــى املعصيــة عــاص«)))(. 

وأحيــاانً ُيســتعمل هــذا املصطلــح مبعــى: الكراهــة التنزيهيــة، ومــن ذلــك قــول الكاســاين 
)ت))5ه(: »روى احلســن عــن أب حنيفــة أنــه قــال: القيــام يف شــهر رمضــان ســنة ال ينبغــي 
تركهــا، وكــذا روي عــن ممــد أنــه قــال: الراويــح ســنة إال أهنــا ليســت بســنة رســول هللا«)))(. 

وقــول القــدوري )ت)))ه(: »والتلبيــة أن يقــول: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك ال شــريك 
لــك لبيــك، إن احلمــد والنعمــة لــك وامللــك ال شــريك لــك، وال ينبغــي أن خيــل بشــيء مــن هــذه 

الكلمــات، فــإن زاد فيهــا جــاز«)))(. 
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وقــد ال يســتلزم التعبــر مبصطلــح »ال ينبغــي« احلرمــة والكراهــة، حيــث اســتعملها بعــض 
الفقهــاء مبعــى: ال يســتحب، ومــن ذلــك قــول ســراج الديــن ابــن جنيــم )ت115)هـــ(: »قــرأ 
ســورة يف ركعتــن، فاألصــح أنــه ال يكــره، لكــن ال ينبغــي أن يفعــل، ولــو فعــل ال أبس بــه«)9)(. 

واحلاصــل: أن مــن املهــم يف اســتيضاح داللــة هــذا املصطلــح التأمــل يف نصــوص الفقهــاء، 
والنظر بتدبر وفهم يف ســياق كامهم، ومراعاة االســتعمال الغالب للمصطلح عند كل فقيه، 

ابإلضافــة إىل النظــر إىل جممــوع مــا ُكتبــه املصنــف يف املســألة الواحــدة. 

ومــن املهــم أيضــاً: قــراءة مقدمــات كتــب الفقهــاء، والرجــوع إىل الشــروحات الفقهيــة 
املذهبيــة، فغالبــاً مــا يبــن الشــرّاح مقصــود املؤلفــن هبــذا املصطلــح يف كل مســألة، أو جيــد 

القــارئ قرائــن تعينــه علــى فهمــه ومعرفــة مدلولــه. 

فمثــًا: عنــد شــرح ابــن عابديــن لقــول احلصفكــي يف الــدّر املختــار: »ُدعــي إىل وليمــة ومثــة 
لعــب أو غنــاء، قعــد وأكل لــو املنكــر يف املنــزل، فلــو علــى املائــدة ال ينبغــي أن يقعــد بــل خيــرج 
معرضــًا«)51(. بــّن معــى العبــارة، فقــال: »أي جيــب عليــه، قــال يف االختيــار: ألن اســتماع 

اللهــو حــرام، واإلجابــة ســنة، واالمتنــاع عــن احلــرام أوىل«))5(. 

وبــّن احلــدادي )ت11)هـــ( معــى هــذا املصطلــح حــن ورد يف قــول القــدوري: »وينبغــي 
للشــاهد إذا علــم ذلــك أن ال يشــهد أبلــف حــى يقــّر املدعــي أنــه قبــض مخســمائة«))5(، فقــال: 

»ومعــى قولــه: ينبغــي: جيــب«)53(. 

املبحث الثاين: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء املالكية 
قــد يكــون املذهــب املالكــي أوضــح مــن املذهــب احلنفــي يف بيــان مــراد فقهــاء املالكيــة مــن 
اســتعمال هــذا املصطلــح، وإن كان ال ميكــن طــرد ذلــك البيــان يف مجيــع اســتعماالهتم؛ ألن 
مؤلفاهتــم الــيت عنيــت بشــرح ألفاظهــم ومصطلحاهتــم علــى وجــه اخلصــوص))5(، مل تعتمــد معــى 
مــدداً لتفســره، لكنــين ومــن خــال تتبعــي لكثــر مــن نصــوص فقهائهــم وشــروحاهتا، وجــدُت 

لبعضهــم مــاوالت يف توضيــح معــامل هــذا املصطلــح، وميكــن تلخيصهــا يف اآليت: 
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أواًل: مصطلح »ينبغي«: 
قــال الشــيخ زّروق )ت)99هـــ(: »ينبغــي معنــاه: يصلــح، َوال ينبغــي: ال يصلــح، فهــي 

جتــزي يف ابب الواجــب واملنــدوب، وإن كان أكثــر اســتعماهلا يف النــدب والكراهــة«)55(. 

وقــال احلطّــاب الّرعيــين )ت59)هـــ(: »فائــدة: قــال اجْلـُـُزويلُّ يف شــرح قــول الرســالة: وقــد 
جــاء أن يؤمــروا ابلصــاة لســبع ســنن، أن »ينبغــي« مــن ألفــاظ االســتحباب، وحنــوه البــن 
غــازي يف نظــم نظائــر الرســالة، وقالــه غــره: والبــن عبــد الســام يف شــرح ابــن احلاجــب يف 
كتــاب األقضيــة يف أتديــب شــاهد الــزور إذا اتب، مــا يقتضــي خــاف ذلــك، فانظــره«))5(. 

وصرّح أبو عبدهللا اخلرشــي )ت)1))هـ( أن األصل يف »ينبغي« االســتحباب، ووافقه 
أبــو احلســن العــدوي )ت9)))هـــ())5(، حيــث قــال يف موطــن آخــر: »وقــد تقــّرر أن ينبغــي 

مبعــى ُيســتحب«))5(. 

وأّكــد احلطّــاب الّرعيــين )ت)95هـــ( أن اســتعمال هــذا املصطلــح مبعــى النــدب، هــو مــا 
اصطلــح عليــه فقهــاء املالكيــة، فحــن أورد بعــض تعليقــات الفقهــاء علــى تفريــق ابــن احلاجــب 
)ت)))هـــ( بــن إســاءة أحــد اخلصمــن لآلخــر وبــن إســاءته للحاكــم يف قولــه: »وجيــب عليــه 
أن يــؤدب أحــد اخلصمــن إذا أســاء علــى اآلخــر مــا يســتحقه، وينبغــي ذلــك أيضــا إذا أســاء 
علــى احلاكــم«)59(، وبعــد أن قــّرر الفــرق يف احلكــم بــن املســألتن يف األوىل بوجــوب التأديــب، 
ويف الثانيــة ابالســتحباب وعــدم الوجــوب، قــال: »ظاهــر مغايــرة املؤلــف اللفظــن )يعــين: قولــه 
جيــب يف األوىل، وينبغــي يف الثانيــة( يف هــذه املســألة والــيت فوقهــا أن إســاءة أحــد اخلصمــن 
لآلخــر يف جملــس القاضــي أشــد مــن إســاءته علــى القاضــي... وهــذا الــذي قلنــاه يف لفظــة 
»ينبغــي« هــو مصطلــح الفقهــاء، وقــد أنكــر بعــض النــاس عليهــم، وقــال: إن قــول القائــل: 

ينبغــي لــك أن تفعــل، مثــل قولــه: جيــب عليــك أن تفعــل«)1)(. 

ويتضح مما سبق أن فقهاء املالكية يستعملون مصطلح »ينبغي« يف األصل مبعى: الّندب، 
وهــو أكثــر اســتعماالهتا، بــل إن عــدداً مــن فقهــاء املالكيــة يعتــرون اســتعمال مصطلــح »ينبغــي« 
مبعى: الندب، استعمال له يف اببه، وإذا اسُتعمل يف غر اببه كالوجوب؛ فلسبب يقتضي ذلك. 
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فمثــًا: جــاء يف بعــض شــروح الرســالة يف مســألة مــّس الذَّكــر مــا يؤكــد ذلــك، ففــي قــول 
ابــن أب زيــد القــرواين )ت))3هـــ(: »وإن مســه يف ابتــداء غســله وبعــد أن غســل مواضــع 
الوضــوء مــن املغتســل فليمــّر بعــد ذلــك بيديــه علــى مواضــع الوضــوء ابملــاء علــى مــا ينبغــي مــن 
ذلــك«، قــال ابــن عبدالســميع األزهــري )ت335)هـــ( يف شــرحه لعبــارة: »علــى مــا ينبغــي مــن 
ذلــك«: قيــل: اإلشــارة عائــدة علــى الرتيــب أي يســتحب، فينبغــي علــى اببــه، وقيــل: عائــدة 
علــى فرائــض الوضــوء وســننه وفضائلــه، وقيــل: علــى إجــراء املــاء علــى األعضــاء والّدلــك، فعلــى 

هــذا والــذي قبلــه يكــون ينبغــي مبعــى الوجــوب«)))(. 

وممــا يؤيــد ذلــك مــا جــاء يف بيــان قــول اإلمــام مالــك )ت9))هـــ(: وينبغــي لإلمــام إذا 
شــهدت بينــة عنــده علــى رجــل أنــه ســرق مــا يقطــع يف مثلــه، أن يســأهلم عــن الســرقة مــا هــي؟ 
انظــر قولــه:  أبــو احلســن:  أيــن أخرجهــا؟ »قــال  أيــن أخذهــا؟ وإىل  وكيــف أخــذت؟ ومــن 
»ينبغــي« هــل معنــاه جيــب أو هــو علــى اببــه؟ األقــرب الوجــوب«)))(، ويف توجيــه احلكــم 
ابلوجــوب قــال اخلطــاب الرعيــين )ت)95هـــ(: وحاصــل كام أب احلســن أنــه مييــل إىل أن 
»ينبغــي« للوجــوب، وهــو الظاهــر؛ ألنــه قــد يكــون يف شــهادهتم مــا يســقط احلــد فيــؤدي ذلــك 
إىل أن يقطــع عضــوا شــريفا لقولــه عليــه الســام: »ادرءوا احلــدود ابلشــبهات«)3)(، ويف املســألة 

خــاٌف بــن املالكيــة ليــس هــذا موطنــه. 

وصــّدر ابــن احلــاج )ت)3)هـــ( مجلــة مــن األحــكام الفقهيــة يف فصــل آداب األكل هبــذا 
املصطلــًح، وهــو يُريــد بــه معــى: النّــدب، ومــن ذلــك قولــه: »وينبغــي لــه أن يســتحضر قبــل 
التســمية أو معهــا كيفيــة الســلوك إىل هللا تعــاىل أبكلــه... وينبغــي لــه أن ال أيكل حــى ميســه 
اجلــوع... وينبغــي لــه أن يكــون أكلــه مــن الطعــام ثلــث بطنــه وللمــاء الثلــث وللنفــس الثلــث 
فهــو مــن اآلداب املطلوبــة يف الشــرع الشــريف.... وينبغــي لــه أن يلعــق اإلانء إذا فــرغ الطعــام 

منــه«)))(. 

وليــس املــراد مــن تقريــر مــا ســبق أن مصطلــح »ينبغــي« ال يســتعمل إالّ يف النــدب، بــل 
قــد حُيمــل أحيــاانً علــى الوجــوب، حبســب الســياق يف كل مســألة، وعندئــذ يُعلّــل لــه، ويبــن 
ســبب وروده مبعــى الوجــوب، ولــذا ذََكــر الفقيــه احملقــق أبــو احلســن العــدوي )ت9)))هـــ( يف 
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حاشــيته الــيت اهتمــت بشــرح األلفــاظ الغامضــة، واعتنــت ابجلانــب اللغــوي فيهــا)5)(، أن معــى 
»ينبغــي« خيتلــف حبســب ســياق الــكام الــذي جــاءت فيــه، وأنــه ليــس هلــا معــى مطّــرد، وإمنــا 
يتضــح مــراد املتكلــم منهــا حبســب الســياق يف كل مســألة، فقــال عنــد شــرحه لنــٍص مــن كفايــة 
الطالــب الــرابين للمنــويف )ت939هـــ(، وهــو قولــه: »وينبغــي للعاقــل أاّل يُــرى إال ســاعياً يف 
حتصيــل َحَســنة ملعــاده، أو درهــم ملعاشــه«، قــال: »ينبغــي« مبعــى: جيــب أو ينــدب ابعتبــار مــا 

يليــق بــكٍل، فهــو مــن اســتعمال اللفــظ يف حقيقتــه وجمــازه)))(. 

ومــن النمــاذج علــى إدراك الفقهــاء ملــا حيتملــه هــذا املصطلــح مــن معــاٍن، ومراعاهتــم ملــراد 
الفقهــاء مــن أقواهلــم، وأهنــم قــد يســتعملونه يف تعبراهتــم ويقصــدون هبــا الداللــة علــى املعنيــن 
معــاً؛ الوجــوب والنــدب، حبســب مــا تتضمنــه املســألة مــن أحــكام، وابلنظــر إىل مــا فيهــا مــن 

تفاصيــل. 

بــه املعنيــن  ابــن أب زيــد القــرواين )ت))3هـــ( هــذا املصطلــح وأراد  فمثــًا اســتعمل 
كليهمــا، فحــن قــال: »وينبغــي للصائــم أن حيفــظ لســانه وجوارحــه«، أتــى بعــض الشــرّاح لبيــان 
مــراده مــن هــذا املصطلــح، وحينهــا أدرك مــراد القائــل مــن تعبــره، ومــا حيتملــه مــن معــاٍن، ففّصــل 
يف املســألة، فقــال: »واســتعماهلا هنــا حيتمــل أن يكــون فيمــا وراء الواجــب، فيكــون موقعهــا 
علــى الفضــول، ومــا ال يـَْعــين مــن كل شــيء، وكأنــه أَمــر بــزايدة التحّفــظ يف زمــن الصــوم حلرمتــه، 

فيحفــظ لســانه مــن الغيبــة وجــوابً، ومــن فضــول الــكام نــدابً«)))(. 

ولــذا جــاء يف مواهــب اجلليــل: »يســتحب للصائــم أن يكــّف لســانه عــن اإلكثــار مــن 
الغيبــة والنميمــة  اللســان عــن  بغــر ذكــر هللا ســبحانه، وأمــا كــّف  املبــاح، والــكام  الــكام 
والــكام الفاحــش فواجــب يف غــر الصــوم، ويتأكــد وجوبــه يف الصــوم، ولكنــه ال يبطــل بــه 

الصــوم«)))(. 

اثنيًا: مصطلح »ال ينبغي«: 
قــال الونشريســي )ت))9هـــ(: »عبــارة »ال ينبغــي« دليــل علــى أن الكراهــة علــى التنزيــه؛ 

ألن املعتــاد مــن هــذه العبــارة أهنــا ال تُقــال إالّ يف ذلــك«)9)(. 
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وهــذا النــّص يــدّل علــى أن األصــل يف اســتعمال فقهــاء املالكيــة ملصطلــح »ال ينبغــي« مبعــى 
الكراهة، وهو أكثر استعماالهتم، ويؤكد هذا أن عدداً من فقهائهم يعترون استعمال مصطلح 
»ال ينبغي« مبعى: الكراهة، استعمال له يف اببه، وأنه إذا استعمل بغر معناها كالتحرمي مثاً، 

فكأنه اســُتعمل يف غر ما اصطلح عليه عند فقهاء املالكية؛ لســبب يقتضي ذلك. 

يؤكــد ذلــك مــا جــاء يف التوضيــح شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب: »أن الصــيب إذا قبــض 
الوديعــة إبذن أبيــه وأتلفهــا: إنــه ال يلزمــه شــيء، وال ينبغــي ذلــك ألبيــه، قــال أبــو احلســن: ال 
ينبغــي هنــا علــى اببــه؛ ألنــه ال يتحقــق أنــه يضيعهــا أو يتلفهــا، وال يتحقــق أنــه حيفظهــا؛ فلذلــك 

كــره ألبيــه أن أيذن لــه وكذلــك الوديعــة«)1)(. 

ويقــّوي هــذا القــول أن فقهــاء املالكيــة عنــد إيرادهــم مســألة تشــتمل علــى هــذا املصطلــح، 
ويقصــد بــه التحــرمي، أهنــم يُبّينــون ذلــك، ويعّللــون لــه؛ لعلمهــم أبنــه محلــه علــى هــذا املعــى علــى 
خــاف األصــل، ومــن ذلــك مثــًا، مــا جــاء يف مواهــب اجلليــل، ونّصــه: »قــال يف املدونــة: 
وال ينبغــي لــرب احلائــط أن يســاقيه علــى أن ينــزع ذلــك منــه، فيصــر كــزايدة شــرطها... قــال 
أبــو احلســن: قولــه: ال ينبغــي معناهــا املنــع؛ يــدل عليــه التعليــل،... وقــال ابــن انجــي: قولــه: ال 
ينبغــي علــى التحــرمي؛ للتعليــل، وصــرّح بذلــك عبــد احلــق، قلــت: وآخــر كام املدونــة صريــح يف 

أن ذلــك علــى التحــرمي؛ ألنــه جعــل ذلــك ممــا تفســد املســاقاة بــه«)))(. 

وال يعــين أن األصــل يف اســتعمال املالكيــة ملصطلــح »ال ينبغــي« مبعــى الكراهــة، أنــه 
ال يســتعمل يف معــى غــر هــذا املعــى، بــل قــد يســتعمل أحيــاانً حبســب الســياق يف التحــرمي 
وعــدم اجلــواز، ومبعــى ال يصــّح، وغالبــاً مــا يُبــن دليــل محلــه علــى هــذا املعــى، أو ســببه، 
أمــا مــن ِقبــل املؤلــف نفســه، وإّمــا مــن خــال الرجــوع إىل املؤلفــات الــيت اهتمــت ببيــان 
دالالت ألفــاظ العلمــاء، وفّصلــت يف شــرح عباراهتــم، كمــا ســبقت اإلشــارة إىل بعضهــا يف 

ثنــااي هــذا املطلــب. 

ومــن ذلــك مــا جــاء يف املوطــأ: »قــال مالــك: فــكل شــيء مــن الذهــب، والــورِق، والطعــام 
كلــه الــذي ال ينبغــي أن يبتــاع إال مثــًا مبثــل، فــا ينبغــي أن جيعــل مــع الصنــف اجليــد منــه 
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املرغــوب فيــه، الشــيء الــرديء املســخوط؛ ليجــاز بذلــك البيــع، ويســتحّل بذلــك مــا هنــي عنــه 
مــن األمــر الــذي ال يصلــح«)))(. 

وقــال الشــيخ زّروق )ت99)هـــ( يف أحــد املواطــن مــن شــرحه علــى مــن الرســالة: »معــى 
»ال ينبغــي« ال يصــح، فهــو يتنــاول احملــّرم كمــا يتنــاول املكــروه«)3)(. 

وعند بيان هذا املصطلح يف قول صاحب الرســالة: »وال ينبغي أن تســافر املرأة مع غر 
ذي مــرم منهــا ســفر يــوم وليلــة فأكثــر إال يف حــج الفريضــة خاصــة...«. قــال الشــيخ زّروق 
)ت99)هـــ(: »معــى ال ينبغــي: ال يصــح، فهــو يتنــاول احملــرم كمــا يتنــاول املكــروه، ومملــه هنــا 
علــى التحــرمي؛ وقــد قــالملسو هيلع هللا ىلص »ال حيــل المــرأة تؤمــن ابهلل واليــوم اآلخــر أن تســافر مســافة يــوم 

وليلــة إال ومعهــا ذي مــرم)))(«)5)(. 

ويف بيــان قــول ابــن أب زيــد القــرواين )ت))3هـــ(: »وال ينبغــي أن يفســر الــرؤاي َمــن ال 
علــم لــه هبــا، وال يعّرهــا علــى اخلــر وهــي عنــده علــى املكــروه«، قــال ابــن عبدالســميع األزهــري 
)ت335)هـــ(: »وال ينبغــي مبعــى: حيرمــأن يفســر الــرؤاي َمــن ال علــم لــه هبــا؛ ألنــه يكــون 
كاذابً،... وال يعّرهــا علــى اخلــر وهــي عنــده علــى املكــروه، وهــذا هنــي حتــرمي؛ ألنــه كــذب 

وغــرر ابلرائــي«)))(. 

املبحث الثالث: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء الشافعية
مل أقــف علــى مــن بــّن مــراد أئمــة الشــافعية مــن هــذا املصطلــح بيــاانً مــدداً مُيكــن اعتمــاده 
يف مجيــع اســتعماالهتم، ســواًء يف مؤلفاهتــم الــيت قصــدت شــرح ألفاظهــم ومصطلحاهتــم علــى 
وجــه اخلصــوص)))(، أو يف مصنفاهتــم الفقهيــة علــى اختــاف أنواعهــا، غــر أنــين ومــن خــال 
البحــث والتصفــح وجــدُت لبعضهــم اجتهــادات يف توضيــح معنــاه، ميكــن أن نسرشــد هبــا يف 

حتديــد املعــى املــراد منــه، منهــا: 

الكبــر  الشــرح  غريــب  املنــر يف  املصبــاح  الفيومــي )ت1))هـــ( يف  العبــاس  أب  قــول 
تركــه«)))(.  ال حيســن  مؤكــداً  نــدابً  يُنــدب  معنــاه:  يكــون كــذا،  أن  »ينبغــي  للرافعــي: 
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وقــول ابــن حجــر اهليتمــي )ت))9هـــ(: »ينبغــي: أي يُطلــب، ومــن مث كان األغلــب 
فيهــا اســتعماهلا يف املنــدوب اترة، والوجــوب أخــرى، وقــد تســتعمل للجــواز أو الرجيــح. َو»ال 
ينبغــي« قــد تكــون للتحــرمي أو الكراهــة«)9)(، وقــال يف الفتــاوى احلديثيــة: »وكــون ينبغــي قــد 

ُتســتعمل مبعــى جيــب قليــل«)1)(. 
وقــال اخلطيــب الشــربيين )ت))9هـــ( يف مغــين احملتــاج)))( عنــد شــرحه إلحــدى املســائل 
الــيت تضمنــت هــذا املصطلــح: »ينبغــي أي: يُطلــب علــى ســبيل النــدب أو الوجــوب، وال 
تصــدق ابملبــاح، ومل يقــل أحــد أهنــا تصــدق يف اإلابحــة فيمــا علمــت، َوال ينبغــي معناهــا: ال 

يُطلــب، فيصــدق يف املبــاح واحلــرام واملكــروه«. 
وأتكيــداً ملــا ذهــب إليــه اخلطيــب الشــربيين هنــا، فقــد قــال يف اإلقنــاع)))(: »وإنــه ال ينبغــي 
إزالــة النجاســة مبــاء زمــزم، ســيما يف االســتنجاء؛ ملــا قيــل: إنــه يــورث البواســر... وهــل إزالــة 

النجاســة بــه حــرام أو مكــروه أو خــاف األوىل)3)(... املعتمــد الكراهــة«. 
وقــال مشــس الديــن الرملــي )ت)11)هـــ(: »ولفظــة ينبغــي متملــة للوجــوب والنــدب، 
وحُتمل على أحدمها ابلقرينة«، وزاد أبو الضياء الشراملســي )ت))1)هـ( يف حاشــيته على 
هنايــة احملتــاج قولــه: »بقــي مــا لــو مل تــدل قرينــة، وينبغــي أن حتمــل علــى النّــدب إن كان الــردد 

يف حكــم شــرعي، وإال فَـــَعلى االستحســان واللياقــة«)))(. 
وجــاء يف حاشــية أمحــد القليــوب )ت9)1)هـــ( مــا نّصــه: »ال ينبغــي تفيــد اإلابحــة نصــاً، 

واحلرمــة أو الكراهــة احتمــاال، وعبــارة املصنــف تفســرها«)5)(. 
وقد ظهر يل من خال التأمل يف كتب فقهاء الشــافعية أن منهم َمن يســتخدم »ينبغي 
َوال ينبغــي« للداللــة علــى اخلــاف يف املســألة، فمثــًا وجــدُت بعضهــم يصــرّح حبكــم املســألة 
أو وجــوابً، وكراهــة أو حترميــاً، وبعضهــم اآلخــر ُيصــّدر املســألة هبــذا املصطلــح ويــورد  نــدابً 

خــاف فقهــاء املذهــب فيهــا. 
ومن ذلك على سبيل املثال، قول النووي )ت)))هـ( عند تِعداده جلملة من األحكام 
الــيت خُيالــف فيهــا احلــرم غــره مــن البلــدان: »أحدهــا: أنــه ينبغــي أن ال يدخلــه أحــٌد إال إبحــرام، 
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وهــل ذلــك واجــب أم مســتحب؟ فيــه خــاف، واألصــح أنــه مســتحب«، مث أورد بعــد ذلــك 
عــدداً مــن األحــكام وصّدرهــا ابحلكــم الشــرعي صراحــًة، فقــال: »الثــاين: حيــرم صيــده علــى 

مجيــع النــاس حــى أهــل احلــرم واحمللــن، الثالــث: حيــرم شــجره وَخــَاه«)))(. 

بينمــا وجــدُت بعضهــم يســتعمل »ينبغــي« مبعــى الرجيــح، أو االستحســان)))(، وهــذا 
يوافــق مــا نقلتُــه عــن ابــن حجــر اهليتمــي يف بدايــة هــذا املطلــب، ومــن ذلــك قــول النــووي: 
»وهــذا األدب وهــو اتقــاء املاعــن الثــاث متفــق عليــه، وظاهــر كام املصنــف واألصحــاب 
أن فعــل هــذه املاعــن أو بعضهــا مكــروه كراهــة تنزيــه ال حتــرمي، وينبغــي أن يكــون مرمــاً؛ هلــذه 

األحاديــث، وملــا فيــه مــن إيــذاء املســلمن«)))(. 

وقــال مجــال الديــن اإلســنوي )ت)))هـــ(: »قــال أصحابنــا: ويكــره اســتعماله )يعــين 
العــاج املتخــذ مــن عظــم الفيــل( يف األشــياء اليابســة، وال حيــرم؛ ألنــه ال يتنجــس بــه، ولــو اختــذ 
مشــطًا مــن عظــم الفيــل فاســتعمله يف رأســه وحليتــه، فــإن كان مــع رطوبــة مــن أحــد اجلانبــن 
تنجــس شــعره، وإال فــا ينجــس؛ لكنــه يكــره وال حيــرم. هــذا هــو املشــهور لألصحــاب، ورأيــت 

يف نســخة مــن تعليــق الشــيخ أب حامــد أنــه ينبغــي أن حيــرم، وهــذا غريــب ضعيــف«)9)(. 

قــال: »َوَضــَع  الرملــي )ت)11)هـــ( حيــث  الديــن  مــا جــاء عــن مشــس  ومثــل ذلــك 
املصحــَف أو شــيئا منــه ووضــع عليــه مأكــواًل كاخلبــز وامللــح وأكلــه فوقــه ينبغــي أن حيــرم؛ ألن 

فيــه إزراء وامتهــاان«)91(. 

لكــن يبقــى االســتعمال الغالــب أن مصطلــح: »ينبغــي« متمــل للنــدب، أو الوجــوب، 
والســياق هــو الــذي يبــن أي املعنيــن يقصــده املتكلــم، وقــد تســتعمل للجــواز أو الرجيــح، 
كمــا أن مصطلــح »ال ينبغــي« ُيســتعمل للتحــرمي وعــدم اجلــواز أو الكراهــة، وليــس صرحيــاً يف 
أحدهــا، بــل قــد ُيســتخدم يف خــاف األوىل))9(، وورود اســتعماهلا ألحــد هــذه املعــاين، يُعــرف 

ابلتعليــل والقرائــن وداللــة الســياق وإمــا مبراجعــة شــروح الفقهــاء وحواشــيهم. 

هذيــن  علــى  الشــافعية  فقهــاء  نصــوص  مــن  التطبيقــات  بعــض  أييت  فيمــا  وســأنقل 
األمــر:  ليتضــح  املصطلحــن؛ 
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أواًل: أمثلة على مصطلح »ينبغي«: 
مــن أمثلــة اســتعمال »ينبغــي« مبعــى النــدب، قــول جــال الديــن احمللــي )ت)))هـــ( يف 
غســل اجلنــازة: »لســّيد الذميــة غســلها، ويلّفــان أي الســّيد وأحــد الزوجــن خرقــة علــى يدمهــا 
وال مــس بينهمــا وبــن امليــت، أي ينبغــي ذلــك، كمــا عــّر بــه يف احملــرر، فــإن مل يفعلــه صــح 
الغســل«))9(، وقــال القليــوب )ت9)1)هـــ( مفســراً هــذا املصطلــح: »ويلّفــان أي نــداًب... 

قولــه: ينبغــي أي: ينــدب«)93(. 

ويف اســتعماله مبعــى الوجــوب، بدليــل التعليــل مــا جــاء يف شــرح مشــس الديــن الرملــي 
)ت)11)هـــ( علــى قــول صاحــب املنهــاج يف ابب صــاة االستســقاء: »قــال الشــافعي: لكــن 
ينبغــي أن حيــرص اإلمــام علــى أن يكــون خروجهــم يف غــر يــوم خروجنــا؛ لئــا تقــع املســاواة 
واملضاهــاة يف ذلــك«، حيــث قــال: »قولــه: لكــن ينبغــي، أي جيــب، أخــذاً مــن التعليــل يف 

قولــه: لئــا تقــع املســاواة«))9(. 

وكمــا يف حاشــية الدمياطــي البكــري )ت1)3)هـــ( علــى فتــح املعــن: »إذا تنجــس مــاء 
البئــر القليــل مباقــاة جنــس مل يطهــر ابلنــزح، بــل ينبغــي أن ال ينــزح؛ ليكثــر املــاء بنبــع أو صــب 
مــاء فيــه«، حيــث قــال: »قولــه: بــل ينبغــي، أي جيــب، وقولــه: أن ال ينــزح، قــال يف شــرح 
الــروض: ألنــه وإن نــزح فقعــر البئــر يبقــى جنســاً، وقــد يتنجــس جــدران البئــر أيضــا ابلنــزح«)95(. 

اثنيًا: أمثلة تطبيقية على مصطلح »ال ينبغي«: 
اســُتعمل مصطلــح »ال ينبغــي« مبعــى التحــرمي أو عــدم اجلــواز، يف مثــل قــول أب املعــايل 
اجلويــين )ت)))هـــ(: »وكان حيــرم عليــهملسو هيلع هللا ىلص نــكاح األمــة الكتابيــة كمــا حيــرم علــى غــره، قلــت: 

فــا ينبغــي أن تعــد مــن خصائصــه«))9(. 

ومن األمثلة أيضاً على ورود »ال ينبغي« مبعى عدم اجلواز، يقول ابن الرفعة )ت1))هـ(: 
»وقــال القاضــي احلســن يف »تعليقــه«: إنــه ال جيــوز ألحــٍد أن يصّلــي علــى أحــٍد غــر األنبيــاء 
ابتــداء، وإمنــا جيــوز علــى ســبيل التبعيــة كمــا يقــال: اللهــم صــلِّ علــى ممــد وعلــى آلــه وأزواجــه، 
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وهــذا مــا حــكاه اإلمــام عــن األئمــة، لكنــه أبــدل لفظــة »ال جيــوز« أبنــه: »ال ينبغــي«))9(، 
وممــن صــرّح بعــدم جــواز الصــاة علــى غــر النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أبــو احملاســن الــروايين )ت)51هـــ( يف حبــر 

املذهــب، وميــي الســنة البغــوي )ت))5هـــ( يف التهذيــب))9(. 

ومــن اســتعماالهتا يف الكراهــة، قــول ميــي الســنة البغــوي )ت))5هـــ(: »والســنة أاّل 
يكــون موقــف اإلمــام أرفــع مــن موقــف املأمــوم... وكذلــك ال ينبغــي أن يكــون موضــع املأمــوم 
أرفــع مــن موضــع اإلمــام، ألنــه إذا كــره أن يعلــو اإلمــام فــأن يكــره أن يعلــو املأمــوم أويل«)99(، 

وممــن صــرح ابلكراهــة أيضــاً اإلمــام النــووي )ت)))هـــ()11)(. 

ومــن اســتعماالته يف النهــي مبعــى: خــاف األوىل، أي يف غــر معــى التحــرمي ومعــى 
الكراهــة، قــول تقــي الديــن الســبكي )ت)5)هـــ( جــواابً علــى ســؤاٍل عــن حكــم قــراءة القــرآن 
فيــه ويف  القــراءة  النجاســة، ُكرهــت  فيــه  تكثــر  احلّمــام  قلنــا: أبن  احلّمــام: »وإن  الكــرمي يف 
غــره، فلذلــك الراجــح والقــول األحــق عنــدان عــدم الكراهــة، وقــوُل الصمــري واحلليمــي »ال 

ينبغــي«))1)( ليــس صرحيــاً يف الكراهــة، بــل حيتمــل أنــه خــاف األوىل«))1)(. 

املبحث الرابع: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند فقهاء احلنابلة 
احلديــث عــن هــذا املصطلــح يف املذهــب احلنبلــي ســيكون مــن جانبــن، األول: خــاص 
إبمــام املذهــب، أمحــد بــن ممــد بــن حنبــل )ت)))هـــ( رمحــه هللا، والثــاين عــام يف علمــاء 

املذهــب علــى اختــاف طبقاهتــم. 

ومــن خــال تتبعــي لعــدد مــن املســائل الــيت ورد فيهــا هــذا املصطلــح، واطاعــي علــى 
تفســرات الفقهــاء والباحثــن لــه، الحظــُت اختافهــم يف فهمــه، ويف إحلاقــه أبحــد األحــكام 
التكليفيــة، وفيمــا ســيأيت ســأحتدث عنــه مبــا يكفــي يف إيضــاح املــراد منــه، وذلــك علــى النحــو 

اآليت: 
أواًل: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند إمام املذهب. 

اثنياً: أمثلة تطبيقية على استعمال إمام املذهب هلذا املصطلح. 
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اثلثاً: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند عموم فقهاء املذهب. 
رابعاً: أمثلة تطبيقية على استعمال فقهاء املذهب هلذا املصطلح. 

أواًل: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند إمام املذهب
مــن املعــروف عنــه رمحــه اللهأنــه مل يكــن لــه أتليــف يف الفقــه، وإمنــا أخــذ أصحابــه فقهــه 
مــن أجوبتــه وفتــاواه، والقــارئ ملســائله الــيت دوهنــا عنــه األصحــاب، جيــد فيهــا اصطاحــات 
خاصــة بــه، مل ُيصــرّح فيهــا ابحلكــم الشــرعي، ومل يبــن مقصــوده منهــا، مــع أهنــا حتتمــل أكثــر 
مــن معــى، فاجتهــد الفقهــاء والباحثــون يف تتبعهــا، وبيــان مــراد اإلمــام منهــا)13)(، إاّل أن مــن 
تلــك املصطلحــات الــيت وردت يف مســائله، ومل تنــل حّقهــا مــن البيــان والتوضيــح، مصطلــح: 

»ينبغــي َوال ينبغــي«. 

فأما مصطلح »ينبغي«: فقد ذهب بعض األصحاب إىل أن األمام أمحد )ت)))هـ( 
يستعمله كثراً مبعى الندب، وقد يستعمله أحياانً مبعى الوجوب. 

بينمــا يــرى آخــرون ومنهــم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة )ت)))ه( عكــس ذلــك، فعندهــم 
أن اإلمــام رمحــه هللا يســتعمله يف الوجــوب أكثــر ممــا يســتعمله يف النــدب. 

وكذلــك مصطلــح »ال ينبغــي«: فقــد اختلــف األصحــاب يف تفســر مقصــود اإلمــام 
بــن حامــد  احلســن  إن  بــل  التحــرمي،  مبعــى  يســتعمله  أنــه  إىل  بعضهــم  ذهــب  منــه، حيــث 
)ت13)هـــ(، وأمحــد بــن محــدان )ت95)هـــ( جزمــا أبنــه ال حُيمــل عنــده إالّ علــى التحــرمي. 

بينمــا يــرى بعــض األصحــاب أن هــذا املصطلــح قــد حُيمــل يف بعــض املواطــن مــن كام 
اإلمــام علــى الكراهــة، وعــدم االســتحباب))1)(. 

قــال احلســن بــن حامــد )ت13)هـــ(: »وكل مــا يــرد عــن أب عبــد هللا رضــي هللا عنــه 
يف األجوبــة إذا ســئل عــن إابحــة شــيء فقــال: ال ينبغــي هــذا، أو أجــاب فقــال: ينبغــي هــذا 
إن أكدمهــا حــق مبثابــة جوابــه ال يفعــل هــذا، ويفعــل هــذا...«، مث أورد ابــُن حامــد عــدداً 
مــن نصــوص اإلمــام أمحــد )ت)))هـــ(، متضمنــة هلــذا املصطلــح، وقــال بعدهــا: »ونظائــر 



داللة مصطلح )ينبغي وال ينبغي( عند الفقهاء                    د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١44٠هـ | يونيو ٢٠١٩م       46١

هــذا يكثــر، فكلمــا جــاء عنــه هبــذا اجلــواب، فإنــه يقتضــي األخــذ بــه، مبثابــة األمــر بــه والقطــع 
شــيئان، وأن ال جيــيء عنــه يف املذهــب غــر ذلــك، ومــن أتّول مــن أصحابــه أن هــذا اجلــواب 

عنــه يكســب التوقــف واالحتيــاط فهــذا بعيــد«)15)(. 

وقال ابن محدان )ت95)هـ(: »فإن قال اإلمام: »هذا ال ينبغي«، أو: »ال يصلح«: 
فهــو للتحــرمي عنــد أصحابنــا؛ ألن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص لَبِــس فَـــرُّوجا ِمــن حريــر، مث نزعــه نزعــا كريهــا، 

وقــال: »ِإنَّ َهــَذا ال يـَنـَْبِغــي لِْلُمتَِّقــَن«، وألنــه أحــوط؛ فتعــّن«))1)(. 

وقــد نبّــه إىل هــذا االختــاف الواقــع يف فهــم املصطلــح عــدد مــن فقهــاء املذهــب))1)(، 
ومنهــم البهــويت )ت)15)هـــ(، حيــث قــال: »وقولــه: ال ينبغــي أو ال يصلــح، أو أســتقبحه، 
أو هــو قبيــح، أو ال أراه: للتحــرمي، لكــن محــل بعضهــم ال ينبغــي: يف مواضــع مــن كامــه علــى 

الكراهــة«))1)(. 

واستدل من َحَله على التحرمي ابألدلة اآلتية)10)): 

األول: مــا جــاءت بــه نصــوص الوحيــن، وأن احلقيقــة الشــرعية للمصطلــح دالــة علــى 
احلظــر واملنــع، كمــا يف قولــه ملسو هيلع هللا ىلص يف لبــاس احلريــر: »اَل يـَنـَْبغِــي َهــَذا لِْلُمتَِّقــَن«)1))(. 

والثــاين: مــا جــاء يف اللســان العــرب، وأن الثابــت عنــد أهــل اللغــة أن »ينبغــي« لألمــر، 
َو»ال ينبغــي« للنهــي، واألمــر للوجــوب، والنهــي للتحــرمي. 

والثالــث: أن محــل املصطلــح علــى التحــرمي، يُعــّد مــن ابب االحتيــاط، واألخــذ ابألوثــق، 
والتــورّع عــن املشــتبهات. 

وقــد ذكــر بعــض أئمــة املذهــب أن ســبب اســتعمال اإلمــام أمحــد هلــذا املصطلــح، هــو 
تعظيــم الفتــوى، واتّبــاع املأثــور عــن الســلف؛ تَوّرعــاً وهتّيبــاً مــن اجلــزم يف املســائل االجتهاديــة 
ابحلرمــة أو الوجــوب، فــكان رمحــه هللا يســتخدمها فيمــا مل يــرِد فيــه نــّص صريــح ابلتحــرمي أو 

الوجــوب))))(. 
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تعــدد  منــه،  اإلمــام  مــراد  املذهــب يف حتديــد  فقهــاء  اختــاف  أســباب  مــن  أن  كمــا 
الواحــدة.  املســألة  يف  اإلمــام  عــن  الــرواايت 

ومــن األمثلــة التطبيقيــة علــى وقــوع االختــاف بــن فقهــاء املذهــب يف الفــروع الفقهيــة، 
بســبب اختافهــم يف فهــم مقصــود اإلمــام مــن هــذا املصطلــح، وتعــدد الــرواايت عنــه، اختافهــم 
يف حكــم لبــس مــا فيــه صــورة؛ كراهــًة أو حترميــًا))))(، وذلــك يف روايــة أب الفضــل صــاحل بــن 
اإلمــام أمحــد )ت5))هـــ(: »وســألُت أب عــن قــوم يُرّخصــون يف الصــور، ويقولــون: كان نقــش 
خــامت ســليمان عليــه الســام فيــه صــوره وغــره، فقــال أب: إمنــا هــذه اخلواتيــم كانــت نقشــت يف 

اجلاهليــة، والصــور ال ينبغــي لبســها«)3))(. 

وهــذا االختــاف أوجــب علــى فقهــاء املذهــب والباحثــن فيــه النظــر بتأمــل يف كل مســألة 
حبســب ســياقها، ومــا حيــف هبــا مــن قرائــن، ومحــل العبــارة يف كل مســألة علــى أصــح احملامــل، 

وأرجحهــا، ومــا يليــق بنصــوص الشــرع، ويتفــق مــع رواايت اإلمــام وأصــول مذهبــه))))(. 

ولــذا جنــد عــاء الديــن املــرداوي )ت5))ه( بعــد أن ذكــر اختــاف الفقهــاء يف تعيــن 
مــراد اإلمــام مــن هذيــن املصطلحــن وغرمهــا مــن املصطلحــات الفقهيــة األخــرى، يؤســس 
لعمليــة منهجيــة مهمــة يف التعامــل مــع هــذه املصطلحــات احملَتِملــة، ويضــع أصــًا يضبــط للقــراء 
والباحثــن الطريقــة الصحيحــة لفهــم كام األئمــة، وتفســر أقواهلــم احملتملــة، فقــال: »وقــال يف 
الرعايتــن، واحلــاوي الكبــر، وآداب املفــيت: األوىل النظــر إىل القرائــن يف الــكّل، فــإن دلّــت 
علــى وجــوب أو نــدب، أو حتــرمي، أو كراهــة، أو إابحــة مُحــل قولــه عليــه. قلــت: وهــو الصــواب، 
وكام أمحــد يــدل علــى ذلــك... وقــال يف آداب املفــيت: واألوىل النظــر إىل القرائــن يف الــكّل، 

ومــا ُعــرف مــن عــادة أمحــد«)5))(. 

اثنيًا: أمثلة تطبيقية على استعمال اإلمام هلذا املصطلح 
أ- أمثلــة علــى اســتعماله ملصطلــح »ينبغــي«: قــول اإلمــام يف روايــة حنبــل )3))هـــ(: 

»ينبغــي للصائــم أن يتعاهــد صومــه مــن لســانه، وال ميــاري، ويصــون صومــه«))))(. 
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فكلمــة »ينبغــي« يف هــذه العبــارة أتيت للمعنــن: الوجــوب والنــدب، ابعتبــار مــا حُتمــل 
عليــه، ولــذا قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة )ت)))ه(: »ومــا كان مكروهــاً أو مرمــاً مــن 
املــرداوي:  األقــوال واألعمــال يف غــر زمــن الصــوم؛ ففيــه أشــّد حترميــاً وكراهــًة«))))(، وقــال 

»فيجــب كــف لســانه عّمــا حيــرم، ويســن عّمــا يكــره، وال يفطــر بغيبــة وحنوهــا«))))(. 

وحــن نقــل املوفــق ابــن قدامــة )ت1))هـــ( روايــة حنبــل )3))هـــ( عــن اإلمــام أمحــد، 
ونّصهــا: »قــال أمحــد: ينبغــي للقاضــي أن يســأل عــن شــهوده كل قليــل؛ ألن الرجــل ينتقــل 
مــن حــال إىل حــال«، أورد خــاف الفقهــاء يف مســألة شــهادة الشــهود، فقــال: »وهــل هــذا 
مســتحب أو واجــب؟ فيــه وجهــان؛ أحدمهــا، مســتحب؛ ألن األصــل بقــاء مــا كان، فــا يــزول 
حــى يثبــت اجلــرح. والثــاين، جيــب البحــث كلمــا مضــت مــدة يتغــر احلــال فيهــا؛ ألن العيــب 

حيــدث، وذلــك علــى مــا يــراه احلاكــم«)9))(. 

ومــن األمثلــة: مــا رواه عنــه ابنــه أبــو الفصــل صــاحل )ت5))هـــ(، حيــث قــال: »قلــُت: 
رجــل ســبقه اإلمــام ببعــٍض، وقــد ســها اإلمــام فيمــا ســبقه أو فيمــا أدرك فلــم يســجد مــع اإلمــام، 
قــام ليقضــي، فســها هــو يف القضــاء، هــل جتزيــه ســجداتن لســهوه وســهو اإلمــام؟ قــال: جتزيــه 

ســجداتن لســهوه وســهو اإلمــام، وقــد كان ينبغــي لــه أن يتبــع اإلمــام يف ســهوه«)1))(. 

وقــال اإلمــام أمحــد رمحــه هللا: »الــزكاة ينبغــي لصاحبهــا أن خيلصهــا، وال يدفــع هبــا عــن 
نفســه مذمــة، وال حيــاب هبــا قريبــاً، فــإذا اســتوت القرابــة يف الفقــر وغرهــم فالقرابــة أوىل«))))(. 

ب- مــن األمثلــة التطبيقيــة علــى اســتعمال اإلمــام أحــد ملصطلــح »ال ينبغــي«: قــول 
ابنــه عبــدهللا )ت91)هـــ(: »ســألت أب إذا وطــئ احملــرم، مث أصــاب الصيــد، عليــه جــزاء؟ قــال: 
اإلحــرام علــى هــذا قائــم؛ ألنــه يؤمــر أن يتــم علــى حجــة احلــج، فــا ينبغــي لــه أن يصيــد صيــدا، 

وال حيلــق رأســه، وهــو يف حاالتــه كاحملــرم«))))(. 

وقــال: »ســألُت أب هــل جيــوز للرجــل أن يهــب لولــده بعضهــم دون بعــض يف صحــة منــه، 
قــال: ال جيــوز وال ينبغــي لــه أن يفعــل«)3))(. 
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وفّســرها ابــن مفلــح )ت3))هـــ( يف أحــد املواطــن مــراد اإلمــام أمحــد مــن هــذه الكلمــة 
أبنــه أرد الكراهــة الشــديدة، فقــال: »وََكــرِه أمحــد شــديداً ِداَيَس الــّزرع ابحلمــر؛ لنجاســة بـَْوهلــا 

َوَرْوثِهــا، وقــال: ال ينبغــي«))))(. 

بينمــا فّســرها الزركشــي )ت)))هـــ( يف موطــن آخرمــن كام اإلمــام ابلتحــرمي، فقــال 
معــى  ذاك يف  إذ  يتكســب ابلصنعــة، كاخلياطــة وحنوهــا؛  االعتــكاف: »وال  مفســدات  يف 
التجــارة،... وظاهــر كام أمحــد املنــع، قــال يف روايــة املــروذي وقــد ســأله: تــرى لــه أن خييــط؟ 
قــال: ال ينبغــي أن يعتكــف إذا كان يريــد أن يفعــل. وقــّرر ذلــك القاضــي، فقــال: ال جيــوز أن 

خييــط يف املســجد«)5))(. 

هــذا حاصــل مــا ذكــره أئمــة املذهــب يف تفســر مــراد اإلمــام هبــذا املصطلــح، وبعــض 
لــه.  التطبيقيــة علــى اســتعماالته  األمثلــة 

اثلثًا: داللة مصطلح »ينبغي َوال ينبغي« عند عموم فقهاء املذهب
احلنابلــة، وهــو  عنــد  املصطلــح  هــذا  مــن  الثــاين  اجلانــب  عــن  احلديــث  انتقلنــا إىل  إذا 
اســتعمال عمــوم فقهــاء املذهــب لــه، ومرادهــم منــه، فــإن مقصودهــم يف احلقيقــة مــن التكلّــم 
بــه ال خيتلــف كثــراً عّمــا فّســروا بــه كام إمامهــم، فهــم أيضــاً خيتلفــون يف اســتعماالته، وابلتــايل 
يف مرادهــم منــه؛ ألن االختــاف الواقــع بينهــم يف فهــم هــذا املصطلــح عنــد اإلمــام، نتــج عنــه 
اختافهــم يف الفــروع الفقهيــة أواًل، مث اختــاف مــن جــاء بعدهــم يف فهــم مرادهــم مــن هــذا 

املصطلــح. 

منــه  يفهــم  الغالــب مبعــى االســتحباب، وقــد  يســتعملون مصطلــح »ينبغــي« يف  فهــم 
عــدم  مبعــى  الغالــب  يف  ينبغــي«  »ال  مصطلــح  يســتعملون  أهنــم  الوجــوب، كمــا  أحيــاانً 
االســتحباب، أو الكراهــة، وقــد يســتعملونه أحيــاانً مبعــى التحــرمي))))(، قــال الشــيخ بكــر أبــو 
زيــد )ت9)))هـــ(: »ومــن مصطلحــات األصحــاب يف مقــام االســتحباب: إطــاق لفــظ: 

ُيســتحب«))))(.  مبعــى:  ينبغــي 
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وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن )ت))))هـــ( يف بيــان هــذا املصطلــح: »كلمــة »ينبغــي« إذا 
جــاءت يف كام الفقهــاء، فهــي مبعــى يســتحب، فــإذا قالــوا: ال ينبغــي، يعــين ال يســتحب، 
وإذا قالــوا: ينبغــي فمعنــاه: يســتحب، لكــن هــذا يف اصطــاح الفقهــاء علــى ســبيل العمــوم، 
أمــا اإلمــام أمحــد رمحــه هللا، فأصحابــه يقولــون: إذا قــال: ال ينبغــي، فهــو للكراهــة، وقــد يكــون 

للتحــرمي«))))(. 

رابعًا: أمثلة تطبيقية على استعمال فقهاء املذهب هلذا املصطلح 
ومــن أمثلــة اســتعمال فقهــاء احلنابلــة ملصطلــح »ينبغــي« يف النــدب، قــول موفــق الديــن 
ابــن قدامــة )ت1))هـــ(: »وينبغــي أن يكــون املــؤذن َصيِّتــا أمينــا عاملــا ابألوقــات«)9))(، حيــث 

صّرحــت أكثــر كتــب احلنابلــة ابلســنّية أو االســتحباب)31)(. 

وقــد أييت بيــان مــراد القائــل مــن هــذا املصطلــح يف ثنــااي شــروح الفقهــاء وحواشــيهم، فمثــًا 
يف قــول املوفــق ابــن قدامــة )ت1))هـــ(: »وينبغــي أن يبعــث اإلمــام ســاعياً إذا بــدا صــاح 
الّثمر، فَيـَْخُرصه عليهم؛ لِيَـَتَصّرفوا فيه«. قال عاء الدين املرداوي )ت5))هـ(: بـَْعُث اإلمام 
ســاعيا للخــرص مســتحّب مطلقــا، وعليــه مجاهــر األصحــاب، وقطــع بــه أكثرهــم... وقولــه: 

ينبغــي. يعــين، ُيســتحّب))3)(. 

وقــد حُتمــل كلمــة »ينبغــي« يف بعــض املواطــن مــن كتــب املوفــق ابــن قدامــة )ت1))هـــ( 
علــى الوجــوب كمــا يف قولــه: »ينبغــي للغاســل، ومــن َحَضــر، إذا رأى ِمــن امليّــت شــيئا ممــا 
ــّب امليــت ســره أن يســره، وال حُيــدِّث بــه«))3)(، حيــث قــال برهــان الديــن ابــن مفلــح  حيُِ
)ت)))هـــ(: »والصحيــح أنــه واجــب، وأن التحــدث بــه حــراٌم؛ ألنــه نــوع مــن الغيبــة وإشــاعة 

الفاحشــة«)33)(. 

واملتصّفــح ملؤلفــات احلنابلــة جيــد أن اســتعماهلم لكلمــة »ينبغــي« يف االســتحباب، يــكاد 
يكــون مســتقرّاً عندهــم؛ لكونــه األغلــب يف اســتعماهلم، ولــذا نــرى املــرداوي )ت5))هـــ( حــن 
شــرع يف شــرح مــا ذكــره املوفــق ابــن قدامــه )ت1))هـــ( مــن آداب القاضــي الــيت صــرّح أكثــر 
الفقهــاء بســنيتها أو اســتحباهبا))3)(، يذكــر مــن خالــف هــذا الفهــم الســائد عنــد الفقهــاء 
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مــن غــر  ليِّنًــا  ُعْنــف،  مــن غــر  قــواي  ينبغــي أن يكــون  فقــال: »قولــه:  للوجــوب،  واعترهــا 
َضعــف... وينبغــي أن حيضــر جملســه الفقهــاء. هــذا املذهــب، وعليــه األصحــاب، قــال يف 

»الفــروع«: وظاهــر »الُفصــول«، جيــب ذلــك«)35)(. 

ومثــال اســتعمال مصطلــح »الينبغــي« مبعــى عــدم اجلــواز، قــول ابــن النجــار الفتوحــي 
)ت))9هـــ( يف منتهــى اإلرادات، فيمــا يلــزم اجليــش واألمــر: »وال ينبغــي أن أيذَن األمــُر 

مبوضــع َعِلمــه خموفــا«))3)(، حيــث صــرّح عــدد مــن الفقهــاء بعــدم جــواز ذلــك))3)(. 

ومــن أمثلــة اســتعماله مبعــى الكراهــة، مــا قالــه املوفــق ابــن قدامــة )ت1))ه(: »وال ينبغــي 
للقاضــي أن يتــوىّل البيــع والشــراء بنفســه، ...فــإن ابع واشــرى، صــّح البيــع؛ ألنــه مت بشــروطه 
وأركانــه، وإن احتــاج إىل مباشــرته، ومل يكــن لــه مــن يكفيــه، جــاز ذلــك، ومل يكــره،... وأمــا إذا 
اســتغى عــن مباشــرته، ووجــد مــن يكفيــه ذلــك ُكــره لــه«))3)(، ففــي كام املوفــق تفســٌر بــنٌّ 

لداللــة املصطلــح، ابإلضافــة إىل تصريــح عــدد مــن الفقهــاء حبكــم الكراهــة يف املســألة)39)(. 

واحلاصــل: أنــه جيــب علينــا حــن بيــان مــراد املتكلــم مــن هــذا املصطلــح، أن نعــود إىل 
املنهجيــة العلميــة الــيت نقلهــا بعــض األئمــة كاملــرداوي )ت5))هـــ(، والبهــويت )ت)15)هـــ( 
وغرمهــا، عــن بعــض علمــاء املذهــب، وهــي: النظــر يف كل مســألة إىل القرائــن الــيت حتــف 
هبــا، مــع التأمــل يف ســياق الــكام وســباقه، ومحــل العبــارة يف كل مســألة علــى أصــح احملامــل، 
وأرجحهــا، ومــا يليــق بنصــوص الشــرع، وأاّل نطالــع مؤلفــات الفقهــاء إالّ بعــد قــراءة مقدماهتــا، 
ومعرفــة مصطلحاهتــا، فقــد جنــد مــن العلمــاء مــن يصــرّح مبقصــوده مــن املصطلــح يف مقدمــة 

كتابــه أو أثنائــه أو خواتيمــه، كمــا يفعــل ذلــك كثــر مــن العلمــاء. 

فمثاً: عندما ُســئل ابن عثيمن )ت))))هـ( عن قوله: »ال ينبغي، أْو ال أرى ذلك«، 
وهــل ترتقــي للتحــرمي؟ صــرّح رمحــه هللا مبــراده، فقــال: »اجلــواب: ال، ليســت للتحــرمي؛ ألنــه أحيــاان 
يكــون األمــر مشــتبهاً، فأقــول: ال أرى ذلــك، وال أقــول: حرامــاً أو مكروهــاً؛ ألن هــذا حيتــاج إىل 
دليــل، وهلــذا كان األئمــة الذيــن حنــن أصغــر مــن خناصرهــم يقولــون: ال ينبغــي، أو ال أراه، فاإلمــام 
أمحــد ُيســأل عــن شــيء فيقــول: ال أراه، أكــره ذلــك، ال ينبغــي؛ ألن التحــرمي ليــس هبــن«)1))(. 
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وحــن ســئل الشــيخ ابــن ابز )ت1)))هـــ( عــن معــى هــذا املصطلــح أرشــد العلمــاء وطلبــة 
العلــم إىل أمهيــة توضيــح مقصودهــم، وبيــان ألفاظهــم، واحلــرص علــى عــدم اســتعمال األلفــاظ 
احملتملــة، حــى ال حيرجــوا النــاس يف دينهــم، فقــال: »أمــا يف ُعــرف النــاس فقــد يســتعملها كثــر مــن 
النــاس مبعــى أن الشــيء يكــره، وقــد يســتعملها آخــرون مــن أهــل العلــم مبعــى أنــه حــرام وأنــه ال 
جيوز، فإذا استعملها طالب العلم فينبغي له أن يوّضح مراده هبذه الكلمة أو يعر بعبارة أوضح 

منهــا كيحــرم وال جيــوز، حــى ال يكــون املســتمع يف شــك، ويكــون علــى بينــة وبصــرة«))))(. 

ــن  ــد اإلمــام اب ــة مصطلــح »ينبغــي َوال ينبغــي« عن املبحــث اخلامــس: دالل
حــزم الظاهــري

مل أجــد يف كتــب اإلمــام ابــن حــزم )ت)5)هـــ( رمحــه هللا مــا ميكــن االعتمــاد عليــه يف 
اجلــزم بتحديــد معــى معــن هلــذا املصطلــح، لكنــين ومــن خــال اســتعماالته لــه، الحظــت أنــه 
يســتخدمها وفقــاً للحقيقــة الشــرعية الــيت بينــُت فيهــا ســابقاً أن كلمــة »ينبغــي« تفيــد الوجــوب، 

وكلمــة »ال ينبغــي« إمنــا هــي لعــدم اجلــواز. 

وممــا يؤكــد ذلــك: أنــه ابــن حــزم )ت)5)هـــ( كثــراً مــا يســتعمل هــذا مصطلــح »ينبغــي« 
لإللــزام، فيصــّدر بــه إلزاماتــه للفقهــاء املخالفــن لــه، فدائمــاً مــا يقــول: »فــكان ينبغــي عليهــم«، 
»فينبغــي هلــم أن يلتزموهــا«، »فــإن كان كــذا فينبغــي عليــه كــذا«، »فــإن كان هــذا.. فينبغــي أن 
يكــون حكمــه عندهــم كــذا«، »فينبغــي علــى قوهلــم هــذا أال يقولــوا بكــذا«، أو عبــارات حنوهــا. 

كمــا أنــه رمحــه هللا كثــراً مــا يســتعمل »ال ينبغــي« فيمــا يفيــد النهــي املؤكــد، وبعبــارات 
متقاربــة املعــى؛ كنحــو قولــه: »فهــذا عمــوم ال ينبغــي أن خيــص منــه شــيء بغــر نــص وال 
إمجــاع«))))(، وقــال: »أكثــر هــذه األحاديــث ال يصــح، وال ينبغــي أن يشــتغل هبــا؛ لســقوط 

طرقهــا«)3))(.

ومن األمثلة على استعماالته ملصطلح »ينبغي«: 
قولــه مناقشــاً مــن مل يوجــب الــزكاة يف مــال العبــد: »مــال العبــد ال خيلــو مــن أحــد أوجــه 
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ثاثــة ال رابــع هلــا: إمــا أن يكــون للعبــد، فهــو مالكــه، ويزكيــه، وإمــا أن يكــون لســيده، فيزكيــه 
ســيده؛ وإمــا أن يكــون ال للعبــد وال للســيد؛ فــإن كان ذلــك، فهــو حــرام علــى العبــد وعلــى 
الســيد؛ وينبغــي أن أيخــذه اإلمــام، فيضعــه حيــث يضــع كل مــال ال يعــرف لــه رب. وهــذا ال 

يقولــون بــه«))))(. 

وقــال يف مســألة اختــاف الشــهادة يف الســرقة: »الــذي ينبغــي أن ُيضبــط يف الشــهادة، 
ويطلــب بــه الشــاهد، إمنــا هــو مــا ال تتــم الشــهادة إاّل بــه، والــذي إن نقــص مل تكــن شــهادة، 

فهــذا هــو الــذي إن اختلــف الشــاهد فيــه بطلــت الشــهادة؛ ألهنــا مل تتــم«)5))(. 

واســتدل رمحــه هللا بقــول رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإْن نَـــَزْلُتْم ِبَقــْوٍم فََأَمــُروا َلُكــْم مبـَـا يـَْنـــَبِغي لِلضَّْيــِف 
فَاقْـــبـَُلوا، فَــِإْن ملَْ يـَْفَعلُــوا، َفُخــُذوا ِمنـُْهــْم َحــقَّ الضَّْيــِف الَّــِذي يـَْنـــَبِغي هَلـُـْم« علــى وجــوب الضيافــة 

علــى البــدوي واحلضــري واجلاهــل والعــامل))))(. 

أمثلة على استعماالته ملصطلح »ينبغي«: 
منهــا: أنــه فّســر قــول ابــن عبــاس رضــي هللا عنهــا: »ال ينبغــي ألحــد أن يهــل ابحلــج إال يف 
أشــهر احلج«، بعدم اجلواز، فقال: »واحلج ال جيوز شــيء من عمله إال يف أوقاته املنصوصة، 

وال حيل اإلحرام به إال يف أشــهر احلج قبل وقت الوقوف بعرفة«))))(. 

ويف وجــوب حــق الشــفيع قــال: »فــإن وقفــه املشــري علــى أن أيخــذ أو يــرك لزمــه أحــد 
األمريــن، ووجــب علــى احلاكــم إجبــاره علــى أحــد األمريــن ألنــه قــد أعطــي حقــه فــا ينبغــي لــه 
تضييعــه، فهــو إضاعــة للمــال، وال بــد لــه مــن أخــذه؛ أو أن يبيحــه لغــره، وإال فهــو غــاش غــر 

انصــح ألخيــه املنصــف لــه«))))(. 

وقــال يف مســألة مــن أســقط القطــع علــى مــن ســرق عبــداً يفهــم ويتكلــم: »وهــذا ال ينبغــي 
أن يطلق إطاقا؛ ألن يف املمكن أن يسرقه وهو انئم، أو سكران، أو مغمى عليه، أو متغلبا 
عليــه متهــددا ابلقتــل، فــا يقــدر علــى االمتنــاع، وال علــى االســتغاثة، فــإذا كان هكــذا، فهــي 

ســرقة صحيحــة قــد متــت منــه، وإذ هــي صحيحــة فالقطــع عليــه بنــص القــرآن«)9))(. 
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اخلامتة:
فإنه وبعد هذه الدراسة املتأنية، والبحث عن داللة هذا املصطلح، توصلت إىل اآليت: 

أواًل: أن استعمال العلماء هلذا املصطلح وما يشاهبه، يرجع إىل أسباب، أبرزها: التورّع 
عــن اجلــزم يف املســائل االجتهاديــة الــيت مل يــرد فيهــا نــّص صريــح ابحلرمــة أو الوجــوب. 

اثنيــاً: أن االختــاف يف فهــم هــذا املصطلــح كان أحــد أســباب االختــاف يف الفــروع 
الفقهيّــة. 

اثلثــاً: حاولــت أن أخــرج بعــد هــذا البحــث املتــأين والدراســة املســتفيضة مبعــى مــدد مطّــرد 
هلــذا املصطلــح، لكنــين وجــدت صعوبــة ابلغــة، بــل تعــّذر علــّي ذلــك؛ ألســباب كثــرة لعــل أمههــا 
أن العلمــاء مل يبّينــوا مرادهــم منــه، ومل ينّصــوا علــى داللــة معينــة لــه، بدليــل أن بعــض فقهــاء كل 
مذهــب مــن البارعــن فيــه، العاملــن أبصولــه، وأســراره، قــد حاولــوا تقريــر بعــض املصطلحــات 

وحتريرهــا، لكــن كانــت نتائــج أعماهلــم عــدم اجلــزم بتحديــد مدلــول معــن. 

رابعــاً: أنــه علــى مــن أراد تفســر هــذه املصطلــح وفهــم مــراد املتكلــم منــه أن ينظــر يف كل 
مســألة علــى حــدة، وأن يرجــع إىل القرائــن، وســياق الــكام وســباقه وحلاقــه، وإىل منهجيــة كل 

كتــاب، وطريقــة مؤلفــه فيــه، ومجــع أقوالــه، وهــذا عمــٌل حيتــاج إىل جهــد كبــر. 

خامســاً: أنــه جيــب خماطبــة النــاس يف التدريــس أو اإلفتــاء؛ أبوضــح األلفــاظ وأبينهــا، 
بعيــداً عــن األلفــاظ املشــركة احملتملــة ألكثــر مــن معــى؛ لئــا يضطربــوا، ويتبــادر إىل أذهاهنــم 

مفهــوم آخــر. 

وختامــاً.. أوصــي الباحثــن ابلتــأين يف محــل هــذا املصطلــح علــى أحــد معانيــه إالّ بعــد 
دراســة متأنيــة لــكل مســألة، كمــا أوصــي بدراســة مصطلحــات الفقهــاء عمومــاً، ودالالهتــا، 

واترخيهــا، وأثــر ذلــك يف األحــكام الفقهيــة. وهللا ســبحانه وتعــاىل أعلــى وأعلــم وأحكــم. 
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اهلوامش والتعليقات: 
))( ُعــّرف املصطلــح بتعريفــات كثــرة، منهــا تعريــف اجلرجــاين يف كتابــه التعريفــات ص)3 أبنــه عبــارة عــن: 
»اتفــاق قــوم علــى تســمية الشــيء ابســم مــا، تنقلــه عــن موضعــه األول«، وقريــب منــه تعريــف صاحــب 
معجــم لغــة الفقهــاء ص3)، حيــث عرفــه أبنــه: »اتفــاق أهــل االختصــاص علــى تســمية شــيء معــن، 

ســواء وافــق ذلــك  الوضــع اللغــوي أو مل يوافقــه«. 
))( ينظــر: بــذل النظــر، األمسنــدي )/))، نفائــس األصــول، القــرايف )/)1)، هنايــة الوصــول، األرمــوي 

 .(5(/(
)3( الفروق اللغوية )/))). 

املنــر،  العــروس )3/)))، املصبــاح  العــرب ))/))، اتج  اللغــة )/)))، لســان  ينظــر: هتذيــب   )((
الكليــات ص))9.  املنــاوي ص))،  التعاريــف،  مهمــات  علــى  التوقيــف  الفيومــي )/)5، 

)5( أخرجــه البخــاري يف كتــاب اآلداب، ابب إكــرام الضيــف وخدمتــه إايه بنفســه، برقــم ))3))(، ومســلم 
يف كتــاب اللقطــة، ابب الضيافــة وحنوهــا، برقــم )))))(. 

))( سورة مرمي من اآلية ))9(. 
))( سورة الفرقان من اآلية )))(. 

))( سورة الشعراء من اآلية ))))(. 
)9( أخرجــه البخــاري يف كتــاب الصــاة، ابب مــن صلــى يف فــرّوج حريــر مث نزعــه، برقــم )5)3(، ومســلم يف 
كتــاب اللبــاس والزينــة، ابب حتــرمي اســتعمال إانء الذهــب والفضــة علــى الرجــال والنســاء، وخــامت الّذهــب 

واحلريــر علــى الّرجــل، وإابحتــه للنســاء...، برقــم )5)1)(. 
)1)( أخرجه مسلم يف كتاب الر والصلة واآلداب، ابب النهي عن لعن الدواب وحنوها، برقم ))59)(. 

)))( أخرجــه البخــاري، مــن روايــة أب هريــرة رضــي هللا عنــه، يف كتــاب تفســر القــرآن، ابب مــا جــاء يف قــول 
هللا تعــاىل: »وهــو الــذي يبــدأ اخللــق مث يعيــده«، برقــم )93)3(، واللفــظ هنــا للنســائي يف اجملتــى، يف 

كتــاب اجلنائــز، ابب أرواح املؤمنــن، برقــم )))))(. 
)))( أخرجــه مســلم مــن روايــة أب موســى، يف كتــاب، ابٌب يف قولــه عليــه الســام: »إن هللا ال ينــام...«، 

برقــم )95)(. 
)3)( إعام املوقعن )/))، وينظر أيضاً: ايقوتة الصراط يف تفسر غريب القرآن، غام ثعلب ص9)3، 
اجلامــع ألحــكام القــرآن، القرطــيب ))/)))، حتفــة األحــوذي، املباركفــوري )/)))، التحريــر والتنويــر، 

ابن عاشور ))/))). 
)))( بدائع الفوائد )/3. 
)5)( الكليات ص))9. 
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)))( ماسن التأويل 3/)5)-)5). 
)))( املتقدمــون عنــد احلنفيــة: هــم الذيــن أدركــوا األئمــة الثاثــة، ومــن مل يدركهــم فهــو مــن املتأخريــن، وقيــل: 
احلــد الفاصــل بــن املتقدمــن واملتأخريــن هــو رأس املائــة الثالثــة، فاملتقدمــون مــن قبلــه واملتأخــرون مــن 

بعــده. 
ينظر: قواعد الفقه، اجملددي الركيت ص3))، املذهب احلنفي، النقيب ص))3. 

)))( رد احملتار على الدر املختار )/31)-)3). 
)9)( والســنة املؤكــدة عنــد احلنفيــة مبنزلــة الواجــب. ينظــر: حتفــة الفقهــاء، الســمرقندي )/19)، رد احملتــار، 

ابــن عابديــن )/)1). 
اللكنــوي )/5)، مقدمــة  الرعايــة،  البصائــر، احلمــوي )/))، مقدمــة عمــدة  ينظــر: غمــز عيــون   )(1(
التعليــق املمجــد علــى موطــأ ممــد، اللكنــوي )/5))، الفتــح املبــن يف تعريــف مصطلحــات الفقهــاء 
واألصوليــن، احلفنــاوي ص3)، الكواشــف اجلليــة يف مصطلحــات احلنفيــة، عبداإللــه املــا ص)9، 

املذهــب احلنفــي، النقيــب )/))3. 
)))( ينظر مثًا: األصل )/3))، )/)9)، وسيأيت قريباً ذكر بعض نصوص احلنفية كنماذج على هذا. 

)))( ينظر على سبيل املثال: األصل 9/))). 
)3)( الكراهــة عنــد احلنفيــة نوعــان: كراهــة حتــرمي، وهــي إىل احلــرام أقــرب، وكراهــة تنزيــه، وهــي إىل اإلابحــة 
أقــرب، فالكراهــة التنزيهيــة: هــي مــا طلــب الشــارع تركهــا طلًبــا غــر جــازم، والكراهــة التحرمييــة: هــي مــا 
طلــب الشــارع تركــه طلًبــا جازًمــا ولكــن بدليــل ظــين الثبــوت أو ظــين الداللــة، وإذا أطلــق املكــروه عنــد 

احلنفيــة فهــو املكــروه حترميـًـا. 
اللكنــوي  الثبــوت،  مســلم  بشــرح  الرمحــوت  فواتــح   ،(1(/( احلــاج  ابــن  والتحبــر،  التقريــر  ينظــر: 

.((/( األنصــاري 
)))( أدب املفيت ص))5. 

)5)( ينظــر: رد احملتــار علــى الــدر املختــار، ابــن عابديــن )/)1)، منحــة اخلالــق، ابــن عابديــن )/)9، 
الكيــات، الكفــوي احلنفــي ص))9. 

)))( شــرح فتــح القديــر )/)9)، قــال ذلــك عنــد شــرحه لقــول املرغينــاين يف اهلدايــة: »وال جيــوز أن يبيــع مثــرة 
ويســتثين منهــا، أرطــاال معلومــة؛ ألن الباقــي بعــد االســتثناء جمهــول، خبــاف مــا إذا ابع واســتثى خنــا 
معينــا؛ ألن الباقــي معلــوم ابملشــاهدة. قالــوا: هــذه روايــة احلســن وهــو قــول الطحــاوي؛ أمــا علــى ظاهــر 
الروايــة ينبغــي أن جيــوز؛ ألن األصــل أن مــا جيــوز إيــراد العقــد عليــه ابنفــراده جيــوز اســتثناؤه مــن العقــد«. 

)))( األصل )/)). 
)))( ينظر: التجريد )/519، حتفة امللوك ص55، كنز الدقائق ص1)). 

)9)( األصل 3/3)). 
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)31( ينظــر يف حكــم الوصيــة ابلكفــارة يف هــذه احلالــة: املبســوط، السرخســي )/)5)، اهلدايــة للمرغينــاين 
وشــرحها البنايــة للعيــين )/)5). 

))3( املبسوط )/3). 
))3( جممع األهنر )/))). 

)33( بداية املبتدي وشرحها اهلداية )/))). 
))3( ينظر: اجلوهرة النرة، احلدادي )/)5). 

)35( ينظر: البحر الرائق 3/)). 
))3( األشباه والنظائر ص1). 

))3( غمــز عيــون البصائــر )/5)، وينظــر نــّص القــدوري: يف املختصــر ص))، ولــذا بــن ســراج الديــن ابــن 
جنيــم يف النهــر الفائــق )/1) معــى هــذا املصطلــح الــوارد يف نــّص القــدوري، فقــال: »أي جيــب عليهــم«. 

))3( املبسوط ))/1). 
الــدر  ابــن جنيــم )/)31،  الرائــق،  البحــر  )39( ينظــر مثــًا: شــرح خمتصــر الطحــاوي، اجلصــاص )/5، 

 .3(5/5 احلصكفــي  املختــار، 
)1)( حتفة الفقهاء 3/)9). 

)))( ينظر: املبسوط 1)/31، املختار للفتوى )/9)). 
)))( األصل 5/)). 

)3)( ينظــر: خمتصــر القــدوري ص5))، البدايــة واهلدايــة، املرغينــاين )/5)) كنــز الدقائــق، للنســفي وشــرحه 
تبيــن احلقائــق، الزيلعــي 3/). 

)))( األصل )/)9). 
)5)( اهلداية شرح بداية املبتدي )/))3. 

)))( اهلدايــة وشــرحها البنايــة ))/)))، وممــن صــرّح بعــد اجلــواز أيضــاً شــهاب الديــن الشــليب يف حاشــيته 
علــى تبيــن احلقائــق )/)). 

)))( بدائع الصنائع، الكاساين )/)))، وينظر يف حكم القيام: تبين احلقائق، الزيلعي )/))). 
)))( املختصر ص))، وصرّح امليداين يف اللباب يف شرح الكتاب )/))) ابلكراهة. 

)9)( النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق )/)3)، وينظــر هــذا احلكــم أيضــاً يف: االختيــار لتعليــل املختــار، 
املوصلــي )/)5. 

)51( الدر املختار )/))3. 
))5( رد احملتــار )/))3، وينظــر أيضــاً: االختيــار، املوصلــي )/)))، العنايــة، البابــريت 1)/))، البنايــة، 

العيــين ))/)). 
))5( املختصر ص)))، وتوضيح املســألة: وينبغي للشــاهد إذا علم قضاء املديون، وخشــي إنكار املدعي 

ملــا قبضــه، أن ال يشــهد لــه أبلــف حــى يقــّر املدعــي أنــه قبــض مخســمائة. 
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)53( اجلوهرة النرة )/33). 
))5( ومنهــا علــى ســبيل املثــال: كشــف النقــاب احلاجــب عــن مصطلحــات ابــن احلاجــب، ابــن فرحــون، دليــل 

الســالك للمصطلحات واألمساء يف فقه اإلمام مالك، محدي شــليب. 
)55( شرح زروق على من الرسالة )/5)). 

))5( مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )/)). 
))5( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين )/9)). 

))5( ينظر: مسألة عزل القاضي، يف: شرح اخلرشي على خمتصر خليل ومعه حاشية العدوي )/))). 
)59( جامع األمهات ص))). 
)1)( مواهب اجلليل )/)1). 

)))( الثمــر الــداين، األزهــري ص))، وينظــر حنــو هــذه العبــارات أيضــاً يف: حاشــية العــدوي علــى كفايــة 
الطالــب الــرابين )/9)). 

)))( منح اجلليل )/))). 
)3)( مواهب اجلليل )/)). 

)))( املدخل )/)))-3)). 
)5)( ذََكــر د. ســعيد بلعــزي يف مقــاٍل لــه عــن أمهيــة حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــرابين، 
أن »املاحــظ يف تقاييــد العــدوي اهتمامــه البالــغ ابجلانــب اللغــوي، والتوجيــه النحــوي، وضبــط اللفــظ 
وشــكله ابحلــروف، مث يعــرّج علــى شــرحه إن كان مــن غامــض األلفــاظ، وقــد أكســب هــذا املنحــى يف 
الطــرح حاشــيته نوعــاً مــن الدقــة املتناهيــة، حيــث ينطلــق مــن اللغــة مث يؤســس عليهــا«. واملقــال موجــود 

يف موقــع: مركــز الدراســات واألحبــاث وإحيــاء الــراث، 
http://www.almarkaz.ma

)))( حاشية العدوي )/3)5. 
)))( الرســالة وشــرح للشــيخ زّروق )/5))، ويف شــرح الزرقاين على خمتصر خليل )/9)3: »ونُدب كّف 

لســان عــن غــر مــرم، وأمــا عــن مــرم فواجــب يف الفطــر، ويتأكــد وجوبــه يف الصــوم«. 
)))( مواهب اجلليل )/)39. 

)9)( املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب 3/)))، قــال ذلــك يف بيــان حكــم وطء الرجــل امرأتــه أو أمتــه ومعــه 
يف البيــت مــن يســمع حســه، تعليقــاً علــى قــول ابــن املاجشــون: »ال ينبغــي أن يكــون معــه يف البيــت 

أحــد انئــم أو غــر انئــم، صغــر أو كبــر«. 
)1)( التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب، خليل )/)5). 

)))( مواهــب اجلليــل 5/5)3، ويراجــع نــّص املدونــة يف: التهذيــب يف اختصــار املدونــة 1/3))، وينظــر يف 
حكــم املســألة أيضــاً: الثمــر الــداين شــرح رســالة ابــن أب زيــد القــرواين ص)53. 
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)))( موطأ مالك )/))9، وينظر: شرح الزرقاين على موطأ مالك 31/3). 
)3)( شرح زّروق على من الرسالة )/))1). 

)))( أخرجــه عــن أب هريــرة رضــي هللا عنــه البخــاري يف كتــاب تقصــر الصــاة، ابب يف كــم يقصــر الصــاة، 
برقــم )))1)(، ومســلم يف كتــاب احلــج، ابب ســفر املــرأة مــع مــرم إىل حــج أو غــره، برقــم )339)(. 

)5)( الرســالة وشــرحها للشــيخ زّروق )/))1)، وينظــر فيمــن صــرّح ابلتحــرمي: الفواكــه الــدواين )/)33، 
الثمــر الــداين ص19). 

)))( الرســالة وشــرحها الثمــر الــداين ص1))، وممــن صــرّح ابلتحــرمي: التنوخــي يف شــرحه علــى الرســالة 
الــدواين )/353.  الفواكــه  والنفــراوي يف   ،(93/(

)))( ومنهــا علــى ســبيل املثــال: هتذيــب األمســاء واللغــات، النــووي، املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر 
بتعريــف مصطلــح  الســقاف، حتقيــق املطلــب  الفوائــد املكيــة وخمتصرهــا،  الفيومــي،  الرافعــي،  لإلمــام 

املذهــب، املدخــل إىل مذهــب اإلمــام الشــافعي، القوامســي. 
)))( املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر لإلمــام الرافعــي، الفيومــي )/)5، وهــذا الكتــاب شــرح فيــه 
مؤلفــه ألفــاظ الفقــه علــى املذهــب الشــافعي الــواردة يف كتــاب: »الشــرح الكبــر« للرافعــي، وأبــرز املعــاين 

الفقهيــة إىل جانــب املعــاين اللغويــة. 
الصديقــي  البكــري  عــان  ابــن  النــص  هــذا  ونقــل   ،55-5(/( املنهــاج  شــرح  إىل  احملتــاج  حتفــة   )(9(
النواويــة )/)5، ونســبه إىل »بعــض احملققــن«.  الرابنيــة علــى األذكار  الفتوحــات  )ت)15)( يف كتابــه 

)1)( الفتاوى احلديثية ص)1). 
)))( مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )/))-)) »بتصرف«. 

)))( اإلقناع يف حّل ألفاظ أب شجاع )/1). 
)3)( احلكــم خبــاف األوىل أخــف مــن الكراهــة عنــد الشــافعية؛ ألن املكــروه عندهــم يكــون يف النهــي غــر اجلــازم 

املخصــوص أبمــر معــن، أّمــا النهــي غــر اجلــازم غــر املخصــوص أبمــر معــن فيعــر عنــه خبــاف األوىل. 
ينظر: تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع، الزركشي )/1))، الوجيز يف أصول الفقه، الزحيلي ص))3. 

)))( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج مع حاشية أب الضياء الشراملسي )/)5. 
)5)( حاشية قليوب على شرح اجلال احمللي على منهاج الطالبن 3/))) »بتصرف يسر«. 

)))( اجملموع شرح املهذب )/))). 
)))( رمبــا يظــن أحــٌد أن هــذا األمــر يتعــارض مــع مــا هــو مشــهور مــن رّد اإلمــام الشــافعي لاستحســان، وهــذا 
غــر مقصــود، ألن االستحســان املــراد هنــا هــو: العمــل ابلدليــل األقــوى، واالستحســان املعتمــد علــى 
األدلــة الشــرعية املعتــرة مقبــول ابالتفــاق عنــد الشــافعي وغــره، خبــاف االستحســان املبــين علــى اهلــوى 

والعقــل اجملــرد والتشــهي فإنــه مــردود عنــد األمــة قاطبــة. 
ينظر: الرسالة، الشافعي ص)51، املستصفى، الغزايل ص3))، البحر احمليط، الزركشي )/99. 
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)))( النجم الوهاج يف شرح املنهاج )/93)-)9). 
)9)( املهمات يف شرح الروضة والرافعي 3/))). 

)91( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )/5)). 
))9( ينظر: خمتصر الفوائد املكية، السقاف ص)1)، حتقيق املطلب بتعريف مصطلح املذهب، ص)9)، 
املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، القوامسي ص3)5، الفتح املبن يف تعريف مصطلحات الفقهاء 

واألصولين، احلفناوي ص9)). 
))9( شرح جال الدين احمللي على منهاج الطالبن للنووي )/9)3. 

)93( حاشية أمحد سامة القليوب على شرح اجلال احمللي على منهاج الطالبن للنووي )/9)3. 
))9( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )/))). 

)95( إعانة الطالبن على حل ألفاظ فتح املعن بشرح قرة العن مبهمات الدين )/))). 
))9( هناية املطلب يف دراية املذهب ))/1). 

))9( كفاية النبيه يف شرح التنبيه )/)). 
))9( ينظر: حبر املذهب يف فروع الشافعية )/)1)، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي 35/3. 

)99( التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي )/1)). 
)11)( ينظر: روضة الطالبن وعمدة املفتن )/))3. 

))1)( يقصــد عبارتــه الــيت أوردهــا يف كتابــه: قضــاء األرب يف أســئلة حلــب، ص))3، وهــي: »ويف شــرح 
الكفايــة ألب القاســم الصيمــري: وال ينبغــي ألحــد إذا كان علــى غائــط أو بــول أو يف محــام أن يقــرأ، 
وقال اإلمام احلليمي يف منهاجه: وال يقرأ القرآن يف احلمام، وال يف املواضع القذرة، وال يف حال قضاء 

احلاجتــن. فهــل الراجــح الكراهــة أو عدمهــا؟ وهــل كام الصمــري واحلليمــي ظاهــر يف الكراهــة؟«. 
))1)( قضاء األرب يف أسئلة حلب، ص))3. 

)13)( ومــن أبــرز املؤلفــات الــيت اعتنــت بذلــك: هتذيــب األجوبــة، احلســن بــن حامــد، وصفــة الفتــوى واملفــيت 
واملســتفيت، أمحــد بــن محــدان، املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد، ابــن بــدران، املدخــل املفّصــل ملذهــب 

أمحــد، بكــر أبــو زيــد، مصطلحــات الفقــه احلنبلــي، الثقفــي، مصطلحــات اإلمــام أمحــد، الفــراين. 
))1)( ينظــر يف املــراد مبصطلــح »ينبغــي َوال ينبغــي«: هتذيــب األجوبــة ص1))-)))، املســودة، آل تيميــة 
ص9)5، الفتــاوى الكــرى، ابــن تيميــة )/))، الفــروع، ابــن مفلــح )/))، اإلنصــاف، املــرداوي 
ابــن بــدران ص)))، املدخــل  )/)))، )/))، ))/))3، املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد، 
املفّصــل ملذهــب أمحــد، بكــر أبــو زيــد )/)))، مصطلحــات الفقــه احلنبلــي، الثقفــي ص))-9)، 

مصطلحــات اإلمــام أمحــد، الفــراين ص))5-3)3. 
)15)( هتذيب األجوبة ص1)). 

))1)( صفة املفيت واملستفيت ص9)3. 
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))1)( ينظــر إىل مــا ذكــره ابــن مفلــح يف الفــروع )/))، واملــرداوي يف اإلنصــاف 31/))3، ويف تصحيــح 
الفــروع )/)). 

))1)( كشاف القناع عن من اإلقناع )/)). 
)19)( ينظر: هتذيب األجوبة، ابن حامد ص)))، صفة املفيت واملستفيت، ابن محدان ص9)3. 

)1))( تقدم خترجيه أثناء احلديث عن احلقيقة الشرعية للمصطلح. 
))))( ينظر: إعام املوقعن عن رب العاملن، ابن القيم )/5). 

))))( ينظــر: احملــرر يف الفقــه، اجملــد ابــن تيميــة )/)))، املبــدع، ابــن مفلــح )/333، اإلنصــاف، املــرداوي 
 .339/((

)3))( مســائل اإلمــام أمحــد بروايــة ابنــه صــاحل )/)5)، وأورد شــيخ اإلســام ابــن تيميــة يف شــرحه للعمــدة 
)/))3 عــدداً مــن الــرواايت عــن اإلمــام يف هــذه املســألة. 

))))( ينظــر: تصحيــح الفــروع، املــرداوي )/))، اإلنصــاف، املــرداوي ))/9)) واملســودة، آل تيميــة 
ص531، املدخــل املفصــل، بكــر أبــو زيــد )/1)). 

)5))( تصحيح الفروع )/5)-))، ونقل هذا التوجيه أيضاً البهويت يف: كشاف القناع )/)). 
))))( شرح العمدة، شيخ اإلسام ابن تيمية )/))5. 
))))( شرح العمدة، شيخ اإلسام ابن تيمية )/1)5. 

))))( اإلنصاف )/5)3. 
)9))( املغــين 1)/3)، وينظــر هــذا اخلــاف أيضــاً يف: الشــرح الكبــر، ابــن قدامــة ))/)9)، املبــدع، ابــن 

مفلــح )/)1). 
)1))( مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه صاحل )/1)). 

))))( مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبدهللا ص ))). 
))))( مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبدهللا ص 3)). 
)3))( مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبدهللا ص))3. 

))))( الفروع )/3)). 
)5))( شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 3/)). 

))))( ينظــر: اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف، املــرداوي 3)/319، املدخــل املفّصــل إىل فقــه 
اإلمــام أمحــد )/))). 

))))( املدخل املفّصل إىل فقه اإلمام أمحد )/))). 
))))( الشرح املمتع على زاد املستقنع 5)/9)). 

)9))( املقنع )/)). 
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)31)( ينظــر مثــًا: الشــرح الكبــر، ابــن قدامــة 59/3، الفــروع، ابــن مفلــح )/9))، اإلقنــاع، للحجــاوي 
 .((/(

))3)( املقنع البن قدامة َواإلنصاف للمرداوي )/))5. 
))3)( املغين )/1)3. 

)33)( النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر )/91). 
اإلرادات  منتهــى  النجــار يف  وابــن  املقنــع )/1))،  شــرح  املبــدع  مفلــح يف  ابــن  الديــن  ))3)( كرهــان 

 .5((/( املربــع  الــروض  ويف   ،3(1/( القنــاع  يف كشــاف  والبهــويت   ،((1/5
)35)( اإلنصاف ))/9)3. 

))3)( منتهى اإلرادات )/))). 
))3)( وممــن صــرّح بعــدم اجلــواز: اخللــويت يف حاشــيته علــى املنتهــي )/)))، والرحيبــاين يف مطالــب أوىل 

النهــى )/)53. 
))3)( املغين 1)/9)-1). 

)39)( ينظــر فيمــن صــرّح ابلكراهــة علــى ســبيل املثــال: اهلدايــة، الكلــوذاين ص))5، واملقنــع واإلنصــاف 
والشــرح الكبــر ))/1)3، اإلقنــاع وشــرحه الكشــاف )/))3. 

)1))( لقاء الباب املفتوح، الشريط رقم ))1)(. 
))))( هذه الفتوى موجودة يف املوقع الرمسي لسماحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا 

https://binbaz.org.sa
بعنوان: مفهوم عبارة »ال ينبغي« عند أهل الفتوى. 

))))( احمللى ))/355. 
)3))( احمللى )/)3. 

))))( احمللى )/5 »بتصرف يسر«. 
)5))( احمللى ))/)33. 
))))( احمللى )/))). 
))))( احمللى 5/5). 
))))( احمللى )/)). 

)9))( احمللى ))/))3. 
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قائمة املصادر واملراجع
- ابــن أمــر احلــاج، مشــس الديــن ممــد بــن ممــد، »التقريــر والتحبــر«، دار الفكر-بــروت، ط 

))))هـــ. 
- ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام، »شــرح العمــدة«، احملقــق: خالــد 

املشــيقح، دار العاصمــة، الــرايض، ط)، ))))هـــ. 
- ابــن تيميــة، عبــد الســام بــن عبــد هللا بــن أب القاســم اجملــد ابــن تيميــة احلــراين »احملــرر يف الفقــه علــى 

مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل«، مكتبــة املعارف-الــرايض، ط)، ســنة )1))هـــ. 
- ابن احلاج، ممد بن ممد الفاسي املالكي، »املدخل«، دار الفكر بروت، طبع سنة )1))هـ. 
- ابــن احلاجــب، عثمــان بــن عمــر، املعــروف اببــن احلاجــب املالكــي، »جامــع األمهــات«، حتقيــق: 

األخضــر األخضــري، اليمامــة للنشــر والتوزيع-دمشــق/بروت، ط)، ســنة 9)))هـــ. 
- ابن حزم، علي بن أمحد. »احمللى ابآلاثر«. بروت: دار الفكر. 

- ابــن حنبــل، أبــو عبــد هللا أمحــد بــن ممــد بــن حنبــل، »مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل روايــة ابــن أب 
الفضــل صــاحل«، الــدار العلمية-اهلنــد. 

- ابــن حنبــل، أبــو عبــد هللا أمحــد بــن ممــد بــن حنبــل، »مســائل أمحــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد هللا«، 
احملقق: زهر الشاويش، املكتب اإلسامي-بروت، ط)، )1))هـ. 

- ابــن الرفعــة، أمحــد بــن ممــد بــن علــي األنصــاري، »كفايــة النبيــه يف شــرح التنبيــه«، احملقــق: جمــدي 
ممــد ســرور ابســلوم، دار الكتــب العلميــة. 

- ابــن عابديــن، ممــد أمــن بــن عمــر بــن عبدالعزيــز. »رد احملتــار علــى الــدر املختــار«. بــروت: دار 
الفكــر، ))))هـــ. 

- ابــن عاشــور، ممــد الطاهــر بــن ممــد بــن ممــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر »حتريــر املعــى الســديد 
وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب اجمليــد«، الــدار التونســية للنشــر-تونس، ))9)م. 

- ابــن عثيمــن، ممــد بــن صــاحل، »الشــرح املمتــع علــى زاد املســتقنع«، دار ابــن اجلــوزي، ط)، 
))))هـــ. 

- ابــن فرحــون، إبراهيــم علــي »كشــف النقــاب احلاجــب مــن مصطلــح ابــن احلاجــب«، حتقيــق: محــزة 
أبــو فــارس وعبدالســام الشــريف، ط): دار الغــرب اإلســامي 991)م
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- ابن قدامة، عبدهللا بن أمحد بن ممد. »املغـين«. مكتبة القاهرة، ))3)هـ. 
- ابــن قدامــة، مشــس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن ممــد بــن أمحــد، »الشــرح الكبــر«، حتقيــق: 
د. عبــدهللا بــن عبداحملســن الركــي، د. عبدالفتــاح ممــد احللــو، هجــر للطباعــة، القاهــرة، ط)، 

5)))هـ. 
- ابــن القيــم، ممــد بــن أب بكــر بــن أيــوب. »إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن«. حتقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد. القاهــرة: مكتبــة الكليــات األزهريــة، ))3)هـــ. 
- ابن القيم، ممد بن أب بكر بن أيوب. »بدائع الفوائد«. دار الكتاب العرب، بروت-لبنان. 

- ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن ممــد بــن عبــدهللا بــن ممــد، »املبــدع يف شــرح املقنــع«، دار الكتــب العلميــة، 
بروت-لبنان، ط)، ))))هـ. 

- ابــن مفلــح، ممــد بــن مفلــح الصاحلــي احلنبلــي. »الفــروع«، ومعــه »تصحيــح الفــروع« لعــاء الديــن 
املــرداوي، احملقــق: عبــدهللا الركــي. ط)، مؤسســة الرســالة، ))))هـــ. 

- ابن منظور، ممد بن مكرم. »لسان العرب«. ط3، بروت: دار صادر، ))))هـ. 
- ابــن جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن ممــد. »األشــباه والنظائــر«. حتقيــق: زكــراي عمــرات. ط)، 

بــروت: دار الكتــب العلميــة، 9)))هـــ. 
- ابــن جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن ممــد. »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق«. وحباشــيته: »منحــة 

اخلالق« البن عابدين، ط)، دار الكتاب اإلسامي. 
- ابــن جنيــم، ســراج الديــن عمــر بــن إبراهيــم، »النهــر الفائــق شــرح كنــز الدقائــق«، احملقــق: أمحــد عــزو 

عنايــة، دار الكتــب العلميــة، ط)، ))))هـــ. 
- ابن اهلمام، كمال الدين ممد بن عبدالواحد. »شرح فتح القدير«. بروت: دار الفكر. 

- أبو زيد، بكر بن عبدهللا »املدخل املفّصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل«، دار العاصمة. 
- األرمــوي، صفــي الديــن ممــد بــن عبــد الرحيــم اهلنــدي، »هنايــة الوصــول يف درايــة األصــول«، احملقــق: 

د. صاحل اليوسف- د.سعد السويح، املكتبة التجارية مبكة املكرمة، ط)، )))) هـ. 
زيــد  أب  ابــن  رســالة  شــرح  الــداين  »الثمــر  األزهــري،  اآلب  الســميع  عبــد  بــن  األزهــري، صــاحل   -

الثقافية-بــروت.  املكتبــة  القــرواين«، 
- األزهــري، ممــد بــن أمحــد. »هتذيــب اللغــة«. حتقيــق: ممــد عــوض مرعــب. ط)، بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العــرب، )11)م. 
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- اإلســنوي، مجــال الديــن بــن عبــد الرحيــم، »املهمــات يف شــرح الروضــة والرافعــي«، اعتــى بــه: أبــو 
الفضــل الدمياطــي، مركــز الــراث الثقــايف املغرب-الــدار البيضــاء، ط)، 31)) هـــ. 

- األصبحي، مالك بن أنس. »املدونة الكرى«. ط)، دار الكتب العلمية، 5)))هـ. 
- البابريت، ممد بن ممد بن ممود، »العناية شرح اهلداية«، دار الفكر. 

- البخــاري، ممــد بــن إمساعيــل. »صحيــح البخــاري )اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وســننه وأايمــه(«. حتقيــق: ممــد زهــر الناصــر. ط)، دار طــوق النجــاة، ))))ه. 
- الركــيت، ممــد عميــم اإلحســان اجملــددى »أدب املفــيت«، تصحيــح: د. عصمــت هللا عنايــة هللا. 

ط)، الصــدف ببلشــرز. 
- الركيت، ممد عميم اإلحسان اجملددي. »قواعد الفقه«. ط)، كراتشي: الصدف ببلشرز، )1))هـ. 
- البغــوي، أبــو ممــد احلســن بــن مســعود بــن ممــد، »التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي«، احملقــق: 

عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــي ممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، ط)، ))))هـــ. 
- البهوتى، منصور بن يونس. »كشاف القناع عن من اإلقناع«. دار الكتب العلمية. 

- اجلرجــاين، علــي بــن ممــد بــن علــي، »التعريفــات«. حتقيــق: مجاعــة مــن العلمــاء إبشــراف الناشــر. 
ط)، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 13))ه. 

- الثقفــي، ســامل بــن علــي، »مصطلحــات الفقــه احلنبلــي وطــرق اســتفادة األحــكام مــن ألفاظــه«، 
ط)، )1))هـــ

- اجلــال احمللــّي، اجلــال مشــس الديــن ممــد بــن أمحــد احمللــي، »شــرح اجلــال احمللــي علــى مجــع 
العلميــة.  الكتــب  دار  اجلوامــع«، 

حققــه:  املذهــب«،  درايــة  يف  املطلــب  »هنايــة  يوســف،  بــن  عبــدهللا  بــن  عبدامللــك  اجلويــين،   -
))))هـــ.  ط)،  املنهــاج،  دار  الّديــب،  أ.د.عبدالعظيــم 

- احلجــاوي، موســى بــن أمحــد بــن موســى، اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، مطبــوع مــع شــرحه 
كشــاف القناع، دار الكتب العلمية. 

-احلــدادي، أبــو بكــر بــن علــي بــن ممــد العبــادي الزَّبِيــِدّي، »اجلوهــرة النــرة«، املطبعــة اخلريــة، ط)، 
))3)ه. 

- احلطــاب، عبــدهللا ممــد بــن ممــد بــن عبدالرمحــن، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل«، 
ط3، دار الفكــر، ))))هـــ. 
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- احلمــوي، أبــو العبــاس أمحــد بــن ممــد مكــي احلســيين، »غمــز عيــون البصائــر يف شــرح األشــباه 
والنظائــر«، دار الكتــب العلميــة، ط)، 15))هـــ. 

- اخلرشي، ممد بن عبدهللا، »شرح اخلرشي على خمتصر خليل«، بروت: دار الفكر. 
- اخللــويت، ممــد بــن أمحــد بــن علــي البهــويت، »حاشــية اخللــويت علــى منتهــى اإلرادات«، حتقيــق: 

د. ســامي الصقــر ود. ممــد اللحيــدان. دار النــوادر، ســوراي، ط)، )3))هـــ. 
- خليــل اجلنــدي، خليــل بــن إســحاق بــن موســى، »التوضيــح يف شــرح املختصــر الفرعــي البــن 
احلاجــب«، احملقــق: د. أمحــد عبــد الكــرمي، مركــز جنيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــراث، ط)، 

9)))هـــ. 
- الدمياطــي، أبــو بكــر بــن ممــد شــطا البكــري، »إعانــة الطالبــن علــى حــّل ألفــاظ فتــح املعــن«، 

ط)، بــروت: دار الفكــر، ))))هـــ. 
- الدمــري، ممــد بــن موســى بــن عيســى، »النجــم الوهــاج يف شــرح املنهــاج«، دار املنهــاج )جــدة(، 

حتقيــق: جلنــة علميــة، ط)، 5)))هـــ. 
- الرحيبــاين، مصطفــى الســيوطي الرحيبــاين، »مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى«، املكتــب 

اإلســامي دمشــق، طبــع ســنة ))9)م. 
- الرعيــين، أبــو عبــدهللا ممــد بــن ممــد بــن عبدالرمحــن، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل«، 

دار الفكــر، ط3، ))))هـــ. 
- الرملــي، شــهاب الديــن ممــد بــن أب العبــاس أمحــد بــن محــزة. »هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج«. 

بــروت: دار الفكــر، )1))هـــ. 
- الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد بــن إمساعيــل، »حبــر املذهــب يف فــروع املذهــب الشــافعي«، 

احملقــق: طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة، ط)، 119)م. 
- الزَّبيــدي، مّمــد بــن مّمــد بــن عبدالــرزّاق. »اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس«. حتقيــق: جمموعــة 

مــن احملققــن. دار اهلدايــة. 
- الزرقــاين، عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد، »شــرح الزُّرقــاين علــى خمتصــر خليــل«، حتقيــق: عبــد 

الســام ممــد أمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، ))))هـــ. 
- الزركشــي، مشــس الديــن ممــد بــن عبــد هللا، »شــرح الزركشــي علــى مــن اخلرقــي«، دار العبيــكان، 

ط)، 3)))هـــ. 
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- الزركشــي، أبــو عبــد هللا بــدر الديــن ممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، »تشــنيف املســامع جبمــع 
اجلوامــع لتــاج الديــن الســبكي«، حتقيــق: د. ســيد عبــد العزيــز- د. عبــد هللا ربيــع، املكتبــة املكيــة، 

ط)، ))))هـــ. 
- الزركشــي، أبــو عبــد هللا بــدر الديــن ممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، »البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه«، 

دار الكتب العلمية، بروت، ط ))))هـ. 
- زّروق، أبــو العبــاس أمحــد بــن أمحــد بــن ممــد، »شــرح زروق علــى مــن الرســالة«، عنايــة: أمحــد فريــد 

املزيدي، دار الكتب العلمية، بروت، ط)، ))))هـ. 
- الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن مجــن. »تبيــن احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق«. ط)، القاهــرة: املطبعــة 

الكرى األمرية-بوالق، 3)3)هـ. 
- الســبكي، أبــو احلســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الــكايف، »قضــاء األرب يف أســئلة حلــب«، احملقــق: 
ممــد عــامل عبــد اجمليــد األفغــاين، املكتبــة التجاريــة مكــة املكرمة-مصطفــى أمحــد البــاز، ط 3)))ه. 

- السرخسي، ممد بن أمحد. »املبسوط«. بروت: دار املعرفة، ))))هـ. 
- الســقاف، علــوي أمحــد الشــافعي املكــي، »خمتصــر الفوائــد املكيــة فيمــا حيتاجــه طلبــة الشــافعية«، 

حتقيــق: يوســف عبــد الرمحــن املرعشــلي. دار البشــائر اإلســامية، ط)، 5)))هـــ. 
- الســمرقندي، أبــو بكــر عــاء الديــن ممــد بــن أمحــد بــن أب أمحــد، »حتفــة الفقهــاء«، دار الكتــب 

العلميــة، بروت-لبنــان، ط)، ))))هـــ. 
- الشــربيين، ممــد بــن أمحــد اخلطيــب الشــافعي، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج«، دار 

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 5)))هـ. 
- الشــربيين، مشــس الديــن، ممــد بــن أمحــد اخلطيــب، »اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أب شــجاع«، احملقــق: 

مكتــب البحــوث والدراســات-دار الفكر-بــروت. 
- الشــرنبايل، حســن بــن عمــار بــن علــي، »مراقــي الفــاح شــرح مــن نــور اإليضــاح«، املكتبــة 

5)))هـــ.  ط)،  العصريــة، 
- شــليب، محــدي عبــد املنعــم »دليــل الســالك للمصطلحــات واألمســاء يف فقــه اإلمــام مالــك«. مكتبــة 

ابــن ســينا-مصر، مكتبــة الســاعى-الرايض. 
- شــيخي زاده، عبــد الرمحــن بــن ممــد بــن ســليمان، دامــاد أفنــدي، »جممــع األهنــر يف شــرح ملتقــى 

األحبــر«، دار إحيــاء الــراث العــرب. 



داللة مصطلح )ينبغي وال ينبغي( عند الفقهاء                    د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال ١44٠هـ | يونيو ٢٠١٩م       483

- العــدوي، علــي بــن أمحــد بــن مكــرم. »حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــرابين«. حتقيــق: 
يوســف البقاعي. بروت: دار الفكر، ))))هـ. 

- العســكري، أبــو هــال احلســن بــن عبــد هللا بــن ســهل، »الفــروق اللغويــة« حققــه وعلــق عليــه: ممــد 
إبراهيم ســليم الناشــر: دار العلم والثقافة-القاهرة. 

- العــاء ممــد بــن عبــد احلميــد األمسنــدي، بــذل النظــر يف األصــول، حتقيــق: د. ممــد زكــي عبــد الــر، 
ط)، مكتبة الراث-القاهرة، ))))هـ. 

- عليــش، ممــد بــن أمحــد بــن ممــد، »منــح اجلليــل شــرح خمتصــر خليــل«، دار الفكــر بــروت، 
ط19))هـــ. 

- العيــين، بــدر الديــن أبــو ممــد ممــود بــن أمحــد بــن موســى »البنايــة شــرح اهلدايــة«، دار الكتــب 
العلمية-بــروت، لبنــان، ط)، 1)))هـــ. 

- الغــزايل، أبــو حامــد ممــد بــن ممــد، »املســتصفى يف علــم األصــول«، احملقــق: ممــد بــن ســليمان 
األشــقر، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، ط)، ))))هـــ. 

- غــام ثعلــب، ممــد بــن عبــد الواحــد بــن أب هاشــم البــاَوْردي، »ايقوتــة الصــراط يف تفســر غريــب 
القــرآن«، احملقــق: ممدالركســتاين، مكتبــة العلــوم واحلكم-املدينــة املنــورة، ط)، 3)))هـــ. 

- الفــراين، الوليــد بــن عبدالرمحــن بــن ممــد، »مصطلحــات اإلمــام أمحــد بــن حنبــل رمحــه هللا«، جملــة 
البحــوث اإلســامية، العــدد )). 

- الفيومي، أمحد بن ممد، »املصباح املنر يف غريب الشرح الكبر«، املكتبة العلمية-بروت. 
- القامســي، ممــد مجــال الديــن بــن ممــد ســعيد بــن قاســم احلــاق، »ماســن التأويــل« احملقــق: ممــد 

ابســل، دار الكتــب العلمية-بــروت، ط)، ))))هـــ. 
- القــدوري، أبــو احلســن أمحــد بــن ممــد بــن أمحــد، »خمتصــر القــدوري يف الفقــه احلنفــي«، احملقــق: 

كامــل ممــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، ط)، ))))هـــ. 
- القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس، »الذخــرة«، حتقيــق: ممــد حجــي، ســعيد أعــراب، ممــد 

بو خبزة، دار الغرب اإلسامي-بروت، ط)، )99)م. 
- القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس، »نفائــس األصــول يف شــرح احملصــول«، احملقــق: عــادل 

أمحــد عبــد املوجــود، علــي ممــد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط)، ))))هـــ. 
- القرطيب، أبو عبدهللا ممد بن أمحد األنصاري، »اجلامع ألحكام القرآن«، دار الشعب القاهرة. 
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- القوامسي، أكرم يوسف عمر »املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي«، ط)، 3)))هـ، دار النفائس. 
- الكاســاين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد. »بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع«. ط)، دار 

العلميــة، )1))هـــ.  الكتــب 
- الكفــوي، أيــوب بــن موســى احلســيين. »الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة«. 

حتقيــق: عــدانن درويــش وممــد املصــري. بــروت: مؤسســة الرســالة. 
- الكلــوذاين، أبــو اخلطــاب مفــوظ بــن أمحــد، »اهلدايــة علــى مذهــب اإلمــام أب عبــد هللا أمحــد بــن 
ممــد بــن حنبــل« احملقــق: عبــد اللطيــف مهيم-ماهــر الفحــل، مؤسســة غــراس للنشــر والتوزيــع، 

ط)، 5)))هـــ. 
- اللكنوي، أبو احلسنات ممد عبد احلي بن ممد، »التعليق املمجد على موطأ ممد« )شرح ملوطأ 

مالك برواية ممد بن احلسن(، حتقيق: تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ط)، ))))هـ. 
املعــروف  »األصــل«  الشــيباين،  فرقــد  بــن  احلســن  بــن  ممــد  عبــد هللا  أبــو  احلســن،  بــن  ممــد   -

اإلسامية-كراتشــي.  والعلــوم  القــرآن  إدارة  األفغــاين،  الوفــاء  أبــو  حتقيــق:  ابملبســوط، 
- ممــد رواس قلعهجــي، حامــد صــادق قنيــيب »معجــم لغــة الفقهــاء«، دار النفائــس للطباعــة والنشــر، 

ط)، )1))هـ. 
بشــرح جامــع  األحــوذي  الرحيــم، »حتفــة  عبــد  بــن  الرمحــن  عبــد  العــا ممــد  أبــو  املباركفــوري،   -

العلمية-بــروت.  الكتــب  دار  الرمــذي«، 
- املــرداوي، علــي بــن ســليمان. »اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف«. ط)، دار إحيــاء 

العــرب.  الــراث 
- املرغينــاين، أبــو احلســن علــي بــن أب بكــر، »اهلدايــة يف شــرح بدايــة املبتــدي«، اعتــى بتصحيحــه: 

طــال يوســف، دار إحيــاء الــراث العرب-لبنــان، ط ســنة 5)))هـــ. 
- املوصلي، عبد هللا بن ممود بن مودود املوصلي، »املختار للفتوى، وشرحه االختيار لتعليل املختار«، 

حتقيق: عبد اللطيف ممد عبدالرمحن، دار الكتب العلمية-بروت، ط3، سنة ))))هـ. 
- املنــاوي، ممــد عبــد الــرؤوف، »التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف«، حتقيــق: د. ممــد رضــوان 

الدايــة، دار الفكــر املعاصــر، دار الفكر-بروت/دمشــق، ط)، ســنة 1)))هـــ. 
- النفــراوي، أمحــد بــن غــامن بــن ســامل، الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أب زيــد القــرواين، دار الفكــر 

بــروت، نشــر 5)))هـــ. 
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- النقيب، أمحد ممد نصر الدين »املذهب احلنفي«، ط): مكتبة الرشد-الرايض، ))))هـ. 
- النووي، أبو زكراي ميي الدين حيىي بن شرف، »اجملموع شرح املهذب«. دار الفكر. 

- النــووي، أبــو زكــراي ميــي الديــن حيــىي بــن شــرف. »روضــة الطالبــن وعمــدة املفتــن«. حتقيــق: زهــر 
الشــاويش. ط3، بــروت: املكتــب اإلســامي، ))))هـــ. 

- النيســابوري، مســلم بــن احلجــاج القشــري، »صحيــح مســلم )املســند الصحيــح املختصــر بنقــل 
العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(«. حتقيــق: ممــد فــؤاد عبدالباقــي. بــروت: دار إحيــاء 

الــراث العــرب. 
- اهليتمــي، أمحــد بــن ممــد ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج«. حتقيــق: جلنــة مــن العلمــاء. 

مصــر: املكتبــة التجاريــة الكــرى. 






