
 أسامة الغينينيــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ ه1110، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٜٗ 

 

 (ال ييبغي: )و (ييبغي: )دالالت

 "دراسة أصولّية فقوّية"

 *أسامة عدىان عيد الُغْينينيد. 

 م12/22/1227م                                 تاريخ قبول البحث: 21/7/1227تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

خاللو إلى التوّصل  ىذا بحث بعنوان: ينبغي وال ينبغي، دراسة أصولّية فقيّية؛ يسعى الباحث من      
إلى حقيقة المراد من كممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( في القرآن الكريم، والسّنة النبوّية المطّيرة، 
والتركيز عمى بيان دالالت االستعمالين في السياقات الفقيّية، من خالل رّد معاني كممة: )ينبغي( 

توّصل الباحث إلى أّن كممة: )ينبغي( لم تأِت في وتركيب: )ال ينبغي( إلى أقسام الحكم الشرعّي، وقد 
لمداللة عمى األحكام الفقيّية، وكذلك األمر في تركيب: )ال ينبغي( كما توّصل إلى أّن  ؛القرآن الكريم

استعمال كممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( في الدالالت الفقيّية قد جاء في مرحمة متقّدمة، بدأت من 
أّنو ال يمكن تحديد المعنى الفقيي لكممة: )ينبغي(  :ان من أىّم نتائج البحث، وكلدن رسول اهلل 

 إاّل من السياق.)ال ينبغي( ولتركيب: 
 ينبغي، ال ينبغي، الفقو، أصول الفقو. المفتاحية: الكممات

Abstract 

      This research is entitled: should and should not, a study of fundamentalist jurisprudence, 

the researcher seeks to grasp the fact behind the use of the words should and shouldn't 

in the Holy Qur'an and the purified Sunnah and to focus on. It should be pointed out 

that the word "should" was not included in the Holy Qur'an to refer to the jurisprudential 

rulings, It should also be pointed out that the use of the word (should), and the composition of 

(should not), in the semantic connotations, has come at an advanced stage when the 

prophet Mohammed ,peace be upon him, used first. One of the most important results 

indicates that the jurisprudential meaning of the words should and shouldn't can't be 

defined without the context itself. 

 
 .قدمةامل

 والصالة والسالم عمى سّيدنا محّمد وعمى آلو وصحبو أجمعين وتابعييم بإحسان إلى يوم الدين،ين، الحمد هلل رّب العالم       
 : وبعد

فيذا البحث بعنوان: ينبغي وال ينبغي، يمّثل دراسة أصولّية فقيّية تبحث في الدالالت المغوّية واألصولّية الفقيّية لكممة:        
 ن والسّنة، وفي السياقات الفقيّية، وذلك برّد االستعماالت الفقيّية إلى المصطمحات)ينبغي( ولتركيب: )ال ينبغي( في القرآ

 األصولّية الخاّصة بالحكم الشرعّي.
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 .أهنّية البحث
حيث يستخدم  ؛)ال ينبغي(: )ينبغي( ولتركيب: لكممة دالالت الفقيّيةتكمن أىمّية البحث في كونو كاشفًا عن ال       

الفقياُء الكممَة والتركيَب كثيرًا في السياقات الفقيّية، مع أّن األصوليين ال يذكرونيما في أقسام الحكم الشرعّي، فتظير أىمّية 
 بما يزيل الغموض وااللتباس.، في رّد تمك الدالالت في تمك السياقات إلى معاني أقسام الحكم الشرعيّ  البحث

 

 .إشكالّية البحث
لكممة: )ينبغي( ولتركيب: )ال ينبغي( في السياقات الفقيّية، كما وردت كممة: )ينبغي( وتركيب: يكثر استخدام الفقياء        

ّرع عن ىذه اإلشكالية سؤاالن تفيو )ال ينبغي( في القرآن والسّنة، فما الدالالت المغوّية واألصولّية لتمك الكممة وذلك التركيب؟ 
 : اــــىم
 والسّنة النبوّية المشّرفة؟ في القرآن الكريم )ال ينبغي(: )ينبغي( وتركيب: ما دالالت كممة (ٔ
 في السياقات الفقيّية؟ )ال ينبغي(: )ينبغي( ولتركيب: ما الدالالت األصولّية لكممة (ٕ
 

 .أهداف البحث
 ييدف البحث إلى تحقيق اآلتي:        

 في القرآن الكريم والسّنة النبوّية المشّرفة؟ دالالت كممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( تعرف إلىال (ٔ
 في السياقات الفقيّية. تحقيق المعاني األصولّية لكممة: )ينبغي( ولتركيب: )ال ينبغي( (ٕ
 .كممة: )ينبغي( ولتركيب: )ال ينبغي(لالتوّصل إلى نماذَج من االستعماالت الفقيّية  (ٖ
 يد نقاط عممّية يمكن االستفادة منيا في بحوث متقّدمة من طرف الباحثين والدارسين.تحد (ٗ
 

  .ت السابقةاالدراس
 وما يضيفو البحث إلييا:        

كممة: لعمى أّي دراسة بحثت الدالالت المغوّية أو األصولّية الفقيّية  -وفق ما بذلت من جيد في البحث- لم أعثر       
 .في القرآن الكريم والسّنة النبوّية المشّرفة، وفي االستعمال الفقييّ )ال ينبغي(  )ينبغي( ولتركيب:

)ال ينبغي( كممة: )ينبغي( وتركيب:  لكّن لممفسرين، ولشّراح الحديث النبوّي، ولمفقياء، كالمًا مقتضبًا، في بيان معنى       
، وابن القّيم، الييتميّ ابن عابدين، وابن عبد البّر، والبن حجر ومن ذلك: كالم لمطبرّي، ولمراغب األصفيانّي، والبن الجوزّي، و 

 وغيرىم.، والبيوتي
 

 : ما يضيفو البحث
 يضيف البحث ما يأتي:        

 .كممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( في القرآن الكريم والسّنة النبوّية المشّرفةتحديد معاني  (ٔ
 ينبغي( ولتركيب: )ال ينبغي( في السياقات الفقيّية.كممة: )تحقيق الدالالت الفقيّية األصولّية ل (ٕ
 

 .حدود البحث
 المذاىب وفي السياقات الفقيّية فيكممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( في القرآن والسّنة البحث في بيان معاني  ينحصر       
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 األربعة.
 

 .ميوج البحث
وفي كممة: )ينبغي( وتركيب: )ال ينبغي( في القرآن والسّنة اني يعتمد البحُث المنيَج االستقرائّي؛ لمتوّصل إلى مع       

 السياقات الفقيّية في المذاىب األربعة.
 

  .خّطة البحث
 تّم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث، وفق اآلتي:        

 المبحث األول: معنى)ينبغي( و)ال ينبغي( في المغة، والقرآن الكريم، والسّنة النبوّية المشّرفة.
 و)ال ينبغي( في المغة. )ينبغي( معنى المطمب األول:       

 و)الينبغي( في القرآن الكريم. معنى: )ينبغي( المطمب الثاني:       
 و)ال ينبغي( في السّنة النبوّية المشّرفة. معنى: )ينبغي( المطمب الثالث:       

 المبحث الثاني: االستعماالت الفقيّية لكممة: )ينبغي(.
 )ينبغي( لمداللة عمى الوجوب. استعمال لمطمب األول:ا       
 )ينبغي( لمداللة عمى الندب. استعمال المطمب الثاني:       
 )ينبغي( لمداللة عمى اإلباحة. استعمال المطمب الثالث:       

 المبحث الثالث: االستعماالت الفقيّية لتركيب)ال ينبغي(.
 اللة عمى التحريم.استعمال: )ال ينبغي( لمدالمطمب األول: 
 )ال ينبغي( لمداللة عمى الكراىة.: استعمال المطمب الثاني:

 ثّم ُختم البحث بخاتمة، تتضّمن أىّم النتائج والتوصيات.
 

 : املبحث األول
 .والسّية اليبوّية املشّرفة، والقرآن الكريه، يف اللغة (ال ييبغي)و( ييبغي) معيى

 

 .غةيف الل (ييبغي) معيى: املطلب األول
كممة: )ينبغي( من الفعل: )َبَغَي(، والباء والغين والياء أصالن: أحدىما: طمب الشيء، والثاني: جنس من الفساد. فمن        

ما : وتقولاألول: بغيت الشيء، أبغيو: إذا طمبتو، ويقال: بغيتك الشيء: إذا طمبتو لك، وأبغيتك الشيء: إذا أعنتك عمى طمبو، 
 .(ٔ)كسرتو فانكسر: كما تقول، بغيتو فانبغى: تقول، وىذا من أفعال المطاوعة، ينبغي لك أن تفعل كذا

 والُبغيُة: مصدر االبتغاء، تقول: ىو ُبْغَيتي، أْي: َطِمبتي، وَبَغْيُت الّشيء َأبغيو ُبغاء، وابتغيتو: طمبتو. وتقول: ال ينبغي       
 .(ٕ)بغيما ين: أيْ ، وما انبغى لك في الماضي، لك أن َتْفعَل كذا

والبغي: شّدة الطمب، ويقال: انبغى لفالن أن يفعل كذا، أْي: صمح لو أن يفعل كذا، وكأّنو قال: طمب فعل كذا، فانطمب        
 .(ٖ)انبغى: ولكنيم اجتزؤوا بقوليم، طاوعو: أيْ ، لو
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ص في أن يكون الطمب عمى جية ّنيا تدّل عمى الطمب، من غير تخصيأ)ينبغي( وُيستقى من المعاني المغوّية لكممة:        
البغي في الوجوب أو الندب أو اإلباحة؛ إذ ال يتعّمق أىل المغة بالمعاني األصولّية الفقيّية، إاّل أّن ما حكاه الفراىيدّي في أّن 

أتي أصل المغة داّل عمى شّدة الطمب، فإّنو يمكن أن يكون مفيدًا في قضّية الوجوب، وىو ما صّرح بو بعض الفقياء، وسي
 بيان ذلك الحقًا بإذن اهلل تعالى.

دااّلً عمى شّدة الكّف عن الطمب، )ال ينبغي( داّلة في المغة عمى شّدة الطمب، ويكون تعبير: )ينبغي( فتكون كممة:        
 وفق ما سيبّينو البحث في موضعو.، كما جاء استعمال بعض الفقياء، وىو ما يفيد في قضية التحريم

 

 .يف القرآن الكريه (ٗ)(الييبغي)و( ييبغي): معيى: املطلب الثاىي
 : في آية واحدة ىي، في القرآن الكريم )ينبغي(: وردت كممة       

، [ٓٗيس: ]َيْسَبُحونَ  َفَمكٍ  ِفي َوُكل   ۚ  اَل الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل المَّْيُل َساِبُق النََّياِر قال تعالى:  (ٔ
  .(٘)ي: يجوزوتعن

 أّما تعبير: )ال ينبغي( وما يماثمو نييًا أو نفيًا، فقد ورد في اآليات الكريمة اآلتية:        
ِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًداقال تعالى:  -ٔ  .[ٕٜمريم: ]َوَما َيْنَبِغي ِلمرَّْحمََٰ
 ْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَياَء َولََِٰكْن َمتَّْعَتُيْم َوآَباَءُىْم َحتَّىَٰ َنُسوا الذِّْكرَ َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ مِ قال تعالى:  -ٕ

 .[ٛٔالفرقان: ]َوَكاُنوا َقْوًما ُبوًرا
 .[ٕٔٔالشعراء: ]َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ قال تعالى:  -ٖ
 .[ٜٙيس: ]ُمِبينٌ  َوُقْرآنٌ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ  ۚ  ِغي َلُو َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَ قال تعالى:  -ٗ
 .[ٖ٘ص: ]اْلَوىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ۚ  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي قال تعالى:  -٘

 في القرآن الكريم ال تخرج عن اآلتي: ينبغي( )ال وعند استعراض عدد كبير من أقوال المفّسرين، نجد معاني:        
ِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا ، ومثالو قولو تعالى:(ٙ)ال يصمح (ٔ  .[ٕٜ]مريم: َوَما َيْنَبِغي ِلمرَّْحمََٰ
اَء َولََِٰكْن َمتَّْعَتُيْم َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِليَ  ، ومنو قولو تعالى:(ٚ)ال يكون (ٕ

 .[ٛٔ]الفرقان: َوآَباَءُىْم َحتَّىَٰ َنُسوا الذِّْكَر َوَكاُنوا َقْوًما ُبوًرا
 .[ٜٙ]يس: ُمِبينٌ  َوُقْرآنٌ  ِذْكرٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ  ۚ  َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي َلُو ، ومنو قولو تعالى: (ٛ)ال يميق (ٖ
 .[ٕٔٔ]الشعراء: َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ منو قولو تعالى: ، و (ٜ)ال يتأّتى (ٗ
 اْلَوىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ۚ  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي  ، ومنو قولو تعالى:(ٓٔ)ال يتسّيل (٘

 .[ٖ٘]ص: 
 مْ َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَياَء َولََِٰكْن َمتَّْعَتُيْم َوآَباَءىُ  ، ومنو قولو تعالى:(ٔٔ)يصحّ ال  (ٙ

 .[ٛٔ]الفرقان: َحتَّىَٰ َنُسوا الذِّْكَر َوَكاُنوا َقْوًما ُبوًرا
 َيْسَبُحونَ  َفَمكٍ  ِفي َوُكل   ۚ  ْن تُْدِرَك اْلَقَمَر َواَل المَّْيُل َساِبُق النََّياِر اَل الشَّْمُس َيْنَبِغي َلَيا أَ ومنو قولو تعالى: ، (ٕٔ)يمكنال  (ٚ

 .[ٓٗ]يس: 
 اْلَوىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ۚ  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي  ، ومنو قولو تعالى:(ٖٔ)ال يتسّخر (ٛ

 .[ٖ٘]ص: 
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لم يأتيا في القرآن الكريم ليداّل عمى أحد األحكام الفقيّية )ال ينبغي( ويالحظ من المعاني السابقة، أّن: )ينبغي( و       
أو البطالن،  ،أو اإلباحة، أو الفساد ،أو الكراىة ،أو الندب ،أو التحريم ،الشرعّية، فال داللة في اآليات السابقة عمى الوجوب

سياقات غير فقيّية، ومن ىنا نبدأ باستنتاج أّن )ال ينبغي( سياقات التي جاءت فييا: )ينبغي( ووىو أّن ال ؛وسبب ذلك واضح
عند بحث إثباتًا أو نفيًا، ال تستقى من الكممة ذاتيا بمعزل عن سياقيا، وىذا ما سوف يتبّين )ينبغي( معاني كممة: 

 االستعماالت الفقيّية، بإذنو تعالى.
فيو  ّي: "وأّما االبتغاء، فقد ُخّص باالجتياد في الطمب، فمتى كان الطمب لشيء محمود، فاالبتغاءقال الراغب األصفيان       

، وقوليم: ينبغي: مطاوع [ٕٓالميل: ]ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو َربِِّو اأْلَْعَمىَٰ ، و[ٕٛاإلسراء من: ]َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَىا محمود، نحو:
تحرق الثوب، أن يكون كذا؟ فيقال: عمى وجيين؛ أحدىما: ما يكون مسّخرًا لمفعل، نحو: النار ينبغي أن  بغى. فإذا قيل: ينبغي

 َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي َلوُ  والثاني: عمى معنى االستئيال، نحو: فالن ينبغي أن يُعطى لكرمو، وقولو تعالى:
 َوَىبْ  معناه ال يتسّخر وال يتسّيل لو، أال ترى أّن لسانو لم يكن يجري بو، وقولو تعالى:، عمى األول؛ فإّن [ٜٙيس من اآلية: ]

 .(ٗٔ)عمى الثاني" [ٖ٘ص من اآلية: ]ِلي ُمْمًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي
 

 .يف السّية اليبوّية املشّرفة)ال ينبغي( و( ييبغي): معيى: املطلب الثالث
 

 .غي( في السّنة النبوّية المشّرفةأواًل: معنى: )ينب
قدر وعمى وبشّتى طرق البحث، بحسب المكنة  لقد اجتيدت في البحث عن ورود كممة: )ينبغي( في كالم رسول اهلل        

 دّل أحدىما عمى الوجوب، ودّل اآلخر عمى الندب، وبيان ذلك اآلتي:  :الطاقة، فمم أجدىا وردت إاّل في حديثين اثنين
، أّنو قال: قمنا: يا رسول اهلل، إنك تبعثنا، فننزل بقوم فال وقد ورد ىذا المعنى في حديث عقبة بن عامر  الوجوب، (ٔ

إْن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي لمضيف فاقبموا، فإن لم يفعموا، فخذوا منيم ": يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول اهلل 
بعض الفقياء أّن ينبغي في الحديث تفيد الوجوب، وتعني: حّق الضيف الذي  وقد قال، (٘ٔ)حّق الضيف الذي ينبغي ليم"

، واإلمام أحمد في المسمم المسافر المجتاز ألىل القرى دون األمصار، (ٙٔ)يجب عمييم، ومن أولئك الفقياء: اإلمام الميث بن سعد
 .(ٚٔ)وىو الصحيح من مذىب الحنابمة

أّن إكرام الضيف سنة غير واجب، وىم الجميور، منيم من قال بالوجوب  وجدير ذكره أّن من قال من الفقياء       
، (ٛٔ)عمى أىل البادية دون الحضر، ومنيم من قال: إّن الوجوب كان في بداية اإلسالم، ومنيم من تأّولو بتأويالت أخرى

ّنما وبعيدًا عن عرض الخالف في المسألة، فإّن كالم عاّمة الفقياء مشعر بأّن )ينبغي( في الحدي ث تعني )يجب(، وا 
 استننبط الجميوُر الندَب من أدّلة أخرى.

: "ما أصاب أحدا قّط، ىٌم وال حزٌن، فقال: الميّم إّني عبدك، ابن الندب، وقد ورد ىذا المعنى في حديث رسول اهلل  (ٕ
و نفسك، أو حكمك، عدل في  قضاؤك، أسألك بكل اسم ىو لك، سّميت ب عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في  

عّممتو أحدا من خمقك، أو أنزلتو في كتابك، أو استأثرت بو في عمم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قمبي، ونور 
صدري، وجالء حزني، وذىاب ىّمي، إاّل أذىب اهلل ىّمو وحزنو، وأبدلو مكانو فرحًا. قال: فقيل: يا رسول اهلل، أال نتعّمميا؟ 

 .(ٜٔ)يا أن يتعمميا"فقال: بمى، ينبغي لمن سمع
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 وردأمر مندوب إليو، بيد أّن من العمماء من روى ىذا الحديث تحت باب: "ما ومن المعموم أّن تعّمم دعاء بعينو، ىو        
 .(ٕٓ)في فضل الدعاء والحّث عميو"

إاّل في حديثين  -ثباتفي معرض اإل- لم ترد في السنة النبوّية)ينبغي( وبناء عمى ما سبق، فإّنو يتقّرر أّن كممة:        
أفادت في األول منيما معنى الوجوب، وفي الثاني معنى الندب، وىذا ال يعني حصر المعاني في ذلك، ال، فقد وردت  :اثنين

المشّرفة في الداللة الكممة في معرض النفي والنيي بمعان أخرى، وغاية ما يقال: إّن كممة: )ينبغي( وردت في السنة النبوّية 
 وب والندب.عمى الوج

 

 .ثانيًا: معنى )ال ينبغي( في السنة النبوّية
 في السنة)ال ينبغي( ورد تعبير: )ال ينبغي( في أحاديَث كثيرٍة جدًا، وقد ظير بعد االستقراء والتحميل، أّن لتعبير:        

 النبوّية المشّرفة المعاني اآلتية: 
. فمعنى: )ال ينبغي( في (ٕٔ)ن يقول: أنا خير من يونس بن متى"ال ينبغي لعبد أ"، قال: التحريم، ومنو قول النبّي  (ٔ

 .(ٖٕ): "من قال: )أنا خير من يونس بن متى(، فقد كذب"، ودليل ىذا المعنى قولو (ٕٕ)الحديث: يحرم؛ إذ فيو نيي عام
 .(ٕ٘)حّرم من كبائر الذنوبومعموم أّن المعن الم، (ٕٗ): "ال ينبغي لصّديق أن يكون لعانًا"قول رسول اهلل ومنو أيضًا،        

: "ال ينبغي المرئ مسمم، ذي وصية، أن يبيت ليمتين، إاّل ووصيتو الكراىة، وقد ورد ىذا المعنى في حديث رسول اهلل  (ٕ
 .(ٕٙ)مكتوبة عنده"

، (ٕٛ)، ونقمو غير صحيح، حيث ثبت الخالف في ذلك(ٕٚ)وقد نقل ابن عبد البّر اإلجماع عمى أّن الوصية مندوبة       
ّنما الواجب بعينو: (ٜٕ)الجميور عمى ندب الوصيةو  ، وىو الصحيح، قال الشوكانّي: "الوصية غير واجبة بعينيا، وا 

ولم  الخروج من الحقوق الواجبة لمغير، سواء كان بتنجيز أو وصية، ومحّل الوصّية إّنما ىو إذا كان عاجزًا عن تنجيزه،
 .(ٖٓ)يعمم بذلك غيره، مّمن يثبت الحّق بشيادتو"

: "إّن اهلل ال ينام، وال ينبغي لو أن ينام، يرفع القسط ويخفضو، ويرفع إليو عمل النيار االستحالة، ومثالو: قولو  (ٖ
 .(ٕٖ)، فمعنى ال ينبغي لو أن ينام، أْي: يستحيل عميو النوم، تبارك وتعالى(ٖٔ)بالميل، وعمل الميل بالنيار" 

 .(ٖٗ)النوم فقد رآني، إّنو ال ينبغي لمشيطان أن يتمّثل في صورتي": "من رآني في ، ومثالو: قولو (ٖٖ)عدم االستطاعة (ٗ
ال تخرج عّما سبق من معاٍن، قال ابن  -عند التحقيق- في األحاديث النبوّية المشّرفة، وىي)ال ينبغي( وقد ورد تعبير:  (٘

ن اصطمحوا يلو، ولكْن المتأخر القّيم: "فالسمف كانوا يستعممون الكراىة في معناىا، الذي استعممت فيو في كالم اهلل ورسو 
عمى تخصيص الكراىة بما ليس بمحّرم، وتركو أرجح من فعمو، ثم حمل من حمل منيم كالم األئمة عمى االصطالح 
الحادث، فغمط في ذلك، وأقبح غمطًا منو من حمل لفظ الكراىة أو لفظ: )ال ينبغي( في كالم اهلل ورسولو عمى المعنى 

في المحظور شرعًا وقدرًا وفي المستحيل )ال ينبغي( رد في كالم اهلل ورسولو استعمال: االصطالحي الحادث، وقد اطّ 
ِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًداالممتنع كقولو تعالى:  ]يس من َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي َلوُ ، وقولو: [ٕٜ]مريم: َوَما َيْنَبِغي ِلمرَّْحمََٰ

 .(ٖ٘)وأمثال ذلك" [ٕٔٔ]الشعراء من اآلية: ا َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ َومَ ، وقولو: [ٜٙاآلية: 
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 : املبحث الثاىي
 (.ييبغي): االستعناالت الفقوّية لكلنة

 

 بمعاٍن فيما يأتي بيانيا. في السياقات الفقيّية)ينبغي( : وردت كممة
 

 .للداللة على الوجوب( ييبغي)استعنال: املطلب األول
جاء في الدر المختار: "استعمموا لفظ: )ينبغي( بمعنى يجب، ويقّر بو قول اليداية والكنز وغيرىما: )ومن حمف عمى        

 .(ٖٙ)معصية، ينبغي أن يحنث(، فإّن الحنث واجب كما عممت، فأرادوا بمفظ ينبغي الوجوب، مع أن الغالب استعمالو في غيره"
قد يستعمل ، "وكون ينبغي: قال ابن حجر الييتميّ  .(ٖٚ)قد يراد بو الوجوب"، بغي"لفظ ين: وجاء في الفواكو الدواني       

"فالظاىر : وقال الحمويّ  .(ٜٖ)فإّنو قد يستعمل في موضع )يجب(")ينبغي( : "لفظ: وقال الكفويّ  .(ٖٛ)قميل"، بمعنى يجب
 . (ٓٗ)أّن لفظ ينبغي لموجوب"

 : ما يأتي، ويظير فييا معنى الوجوب)ينبغي( : التي وردت فييا كممة ومن المسائل الفقيّية       
 .(ٔٗ)حتى يجد داللة يفّرق بيا فيو بينو، وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول بو عمى عمومو وجممتو (ٔ
ولكن ينبغي لو أن يتشّيد ، فإّنو ال يصير خارجًا بسالم اإلمام ىينا، حتى سّمم اإلمام، فمم يتشيد، ولو نام المقتدي (ٕ

ّنما يصير خارجًا بسالم اإلمام، إذا لم يبَق عميو شيء منثّم يسّمم؛ أل  ّنو قد بقي عميو واجب من واجبات الصالة، وا 
 .(ٕٗ)واجبات الصالة

ينبغي ، فإْن لم تبمغيم الدعوة أصالً ، إذا لقي الغزاُة قومًا من الكّفار: فنقول، وأّما بيان ما يجب حال شيود الوقعة (ٖ
 .(ٖٗ)فحينئذ يقاتمونيم، فإْن أبوا، إْن أبوا فإلى الذّمةف، أن يدعوىم إلى اإلسالم أوالً 

وىو بمثابة التوضؤ بالماء ، فال شّك أّن التيمم بالتراب النجس ال ُيبيح الصالة، ينبغي أن يكون طاىراً : وأما قولنا (ٗ
 .(ٗٗ)النجس

 

 .للداللة على اليدب( ييبغي) استعنال: املطلب الثاىي
 .(٘ٗ)"ينبغي من ألفاظ االستحباب": جاء في مواىب الجميل، عمى الندبوتدّل )ينبغي( : تأتي كممة       
 .(ٙٗ)ُيستحب": )ينبغي( بمعنى: إطالق لفظ: في مقام االستحباب، "ومن مصطمحات األصحاب: قال ابن غييب       
 .(ٚٗ)وجواز اآلخر"، كممة )ينبغي( تقتضي رجحان أحد الطرفين: "وقال بعضيم: قال الكفويّ        
 .(ٛٗ)يندب ندبًا مؤكدًا ال يحسن تركو": معناه، "وينبغي أن يكون كذا: قال الفيوميّ        
 : ما يأتي، ويظير فييا معنى الندب)ينبغي( : التي وردت فييا كممة ومن المسائل الفقيّية       

ّنما ينبغي لو (ٔ  .(ٜٗ)أن يقوم عن يمين اإلمام قمت: أرأيت إْن صّمى إلى جانب اإلمام األيسر، قال: قد أساء وصالتو تاّمة، وا 
 .(ٓ٘)ينبغي لو أن يحمميا من الجوانب األربع، في حمل الجنازة، ومن أراد كمال السّنة (ٕ
فال أحّب ألحٍد أن يدع أن ، )وما شاء اهلل معيا(: أقّل ما ينبغي أن يقرأ مع أّم القرآن في ركعة آية؛ لقول النبّي  (ٖ

ْن تر ، يقرأ مع أّم القرآن في ركعة آية  .(ٔ٘)وال َيبين لي أّن عميو إعادة، كيا كرىتو لووا 
 ، وما ال يحرم عمينا من سائر طعاميم غير الذبائح مما يحتاج إلى زكاة،طعام أىل الكتاب، ذبائحيمالذي يحّل لنا من  (ٗ
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 وىذا، وكره أن تكون ليم أسواق يبيعون فييا ما يذبحون، إذا وجد ما ذبحو المسمم، وقد كان مالك يكره ما ذبحوه
 .(ٕ٘)مع وجود ذبائح المسممين، وكذلك ينبغي أن يتنزه عن ذبائح الييودّي والنصرانيّ ، تنزه -رحمو اهلل-منو 

 .(ٖ٘)والظاىر أّن الظير كذلك، يعني: أّنو ينبغي أن يتنفل قبميا؛ لقول أىل المذىب: إّنو يتأكد استحباب النافمة قبميا (٘
، إذا بدا صالح الثمر، فيخرصو عمييم، ليتصرفوا فيو". قال المرداوّي: قال ابن قدامة: "وينبغي أن يبعث اإلمام ساعياً  (ٙ

 .(ٗ٘)يستحّب": قولو )ينبغي( يعني: ... تنبيو، مستحّب مطمقاً ، "بعث اإلمام ساعيًا؛ لمخرص
 

 .للداللة على اإلباحة( ييبغي) استعنال: املطلب الثالث
فمم )ينبغي( يظير فييا معنى اإلباحة، في استعمال كممة: لقد بذلت غاية جيدي، في البحث عن مسائل فقيّية،        

أو  ،أو بقرة ،أو شاة ،قمت: أرأيت إْن شرب من إنائو طير": أجد، إاّل ما جاء في كتاب المبسوط لمحّمد بن الحسن الشيباني
 . (٘٘)أو برذون، أو شيء مما يؤكل لحمو، ىل ينبغي لو أن يتوضأ بفضل ذلك الماء؟ قال: نعم ال بأس بو" ،أو فرس ،بعير

ويمكن أّن نرّد، قّمة استعمال كممة: )ينبغي( في معنى اإلباحة، إلى أّن االبتغاء، يعني شّدة الطمب في الفعل أو في        
 وال تدّل اإلباحة عمييا.، ذه الشّدة يناسبيا معنى الوجوب والندبوى، كما تبّين ذلك في المعنى المغويّ ، الكف عنو

 
 : املبحث الثالث

 (.ال ييبغي) االستعناالت الفقوّية لرتكيب
 

 وفيما يأتي بيان ذلك.، في معنى التحريم والكراىة في القضايا الفقيّية)ال ينبغي( : يستعمل تركيب
 

 .لى التحريهللداللة ع( ال ييبغي): استعنال: املطلب األول
في معنى التحريم، قال الحّطاب الرعينّي: "قال أبو الحسن قولو: ال ينبغي معناه: ال يجوز، )ال ينبغي( يستعمل تركيب:        

 .(ٙ٘)وقال ابن ناجي: )ال ينبغي( عمى التحريم، يدّل عميو ما بعده"
فيو ، ال أراه: أو قال، أو ىو قبيح، أستقبحو، ينبغيال ، ال يصمح: أّن قولو، ولقد نقل الحنابمة عن اإلمام أحمد        
 .(ٛ٘)"لكن حمل بعضيم )ال ينبغي( في مواضع من كالمو عمى الكراىة": وقال البيوتيّ ، (ٚ٘)لمتحريم
 : ما يأتي، في معنى التحريم)ال ينبغي( : ومن المسائل الفقيّية التي يظير فييا استعمال تركيب       

: ولكْن ال ينبغي أن يقول، فيو جائز، ثّم باعو مرابحة عمى رقمو، ثّم رقمو بأكثر من ثمنو ،إذا اشترى الرجل متاعاً  (ٔ
وأنا أبيعو مرابحة ، ولكن يقول رقمو بكذا، والكذب ال رخصة فيو، وال أخذتو بكذا؛ فإّن ذلك كذب، قام عمي بكذا

 .(ٜ٘)عمى ذلك
 م ال ينبغي ذلك؛ ألن الجمعة ال تكون إال فيقال مالك فيمن صّمى يوم الجمعة عمى ظير المسجد بصالة اإلما (ٕ

ْن خرج الوقت أربعاً : فإْن فعل؟ قال: قمت المسجد الجامع.  .(ٓٙ)يعيد وا 
وداللة التحريم تظير ىنا، من الحكم باإلعادة، وواضح أّن اإلعادة ىنا واجبة، بدليل ترتيبيا حتى بعد خروج الوقت،        

 وترك الواجب محّرم كما ىو معموم.، واجب ووجوب اإلعادة ال يكون إاّل عمى ترك
ليم : "فكان َتْنبيو العامة عمى أن الُقَرآن نزل بمسان العرب خاصة، نصيحة لممسممين، والنصيحة قال اإلمام الشافعّي  (ٖ

 .(ٔٙ)ال ينبغي تركو"، فرٌض 
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 .(ٕٙ)"ال ينبغي لرجل أن يحمف عمى ما ال يعمم": قال اإلمام الشافعيّ  (ٗ
 وىو نوع من شيادة الزور.، أمر عظيم فالحمف عمى ما ال يعمم، ىنا واضحة جداً  حريموداللة الت       

لجيفة : "ال ينبغي -عميو أفضل الصالة والسالم-قال المرادوّي: "يستحّب أن يسّرع في تجييز الميت، واحتجوا بقولو  (٘
 .(ٗٙ)و)ال ينبغي( لمتحريم"، (ٖٙ)مسمم أن تحبس بين ظيراني أىمو"

 
 .للداللة على الكراهة( ال ييبغي) استعنال: املطلب الثاىي

، في السياقات الفقيّية، ويراد بو معنى الكراىة، قال ابن عابدين: "... المشيور عند المتأخرين)ال ينبغي( يرد تركيب:        
 .(٘ٙ) وال ينبغي بمعنى يكره تنزييًا.."، استعمال ينبغي بمعنى يندب

 : ما يأتي، في معنى الكراىة)ال ينبغي( : يظير فييا استعمال تركيبومن المسائل الفقيّية التي        
ولو كان المسافر في طين، ال يجد ماًء وال صعيدًا، وليس في ثوبو وسرجو غبار، لطخ ثوبو أو بعض جسده بالطين،  (ٔ

غير ضرورة فيصير فإذا جّف تيمم بو، وال ينبغي أن يتيمم بالطين، ما لم يخف ذىاب الوقت؛ ألّن فيو تمطيخ الوجو من 
ن كان لو تيمم بو أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ ألّن الطين من أجزاء األرض  .(ٙٙ)بمعنى المثمة، وا 

جاء في التاج واإلكميل: "قال مالك: )ال ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان، الذي يشّك فيو أّنو من رمضان(،  (ٕ
 .(ٚٙ)ويجوز تطوعًا"، يريد احتياطاً 

ذىاب درن الغفمة يدرك ذلك ، ن يترك الغسل في كل موطن ندب فيوال ينبغي أ (ٖ فإن لو تأثيرا في جالء القموب وا 
 .(ٛٙ)أرباب القموب الصافية

فالمستحّب أن يقفوا ، وىو الوالي الذي إليو أمر الحاج من قبل اإلمام، حتى يدفع اإلمام ال ينبغي لمناس أن يدفعوا (ٗ
 .(ٜٙ)لفةحتى يدفع اإلمام ثم يسيروا نحو المزد

أّن اإلمام الحموّي، قد قّرر أّن تركيب: )ال ينبغي( ال يستمزم الحرمة والكراىة، بل قد يأتي لداللة عمى خالف  وجدير ذكره:
األولى، ومّثل عمى ذلك بقولو: "ولفظ ال ينبغي ال يستمزم الحرمة والكراىة. فقد قالوا إن قراءة سورة في ركعتين غير مكروىة 

 .(ٓٚ)يفعل ذلك. كذا في مجموعة العموم لشيخ اإلسالم اليروي حفيد المولى سعد الدين التفتازاني"لكن ال ينبغي أن 
 فمم أجد.، أو غيره مّما يدّل عمى خالف األولى، ولقد جيدت في البحث عن المثال المذكور       

 

 .اخلامتة
سّيدنا محّمد وعمى آلو وصحبو ، ى خير األناموالصالة والسالم عم، الذي بفضمو تتّم الصالحات، الحمد هلل تعالى       
 : وبعد، وعمى من سار عمى دربو إلى يوم الدين، أجمعين
 : أىّميا ما يأتي، نتائجَ فقد توّصمت الدراسة إلى        

 )ال ينبغي(. : وكذلك األمر في تركيب، لمداللة عمى األحكام الفقيّية في القرآن الكريم)ينبغي( : لم تأِت كممة (ٔ
في مرحمة متقّدمة تبدأ من لدن رسول اهلل ، في الدالالت الفقيّية)ال ينبغي( : وتركيب)ينبغي( : استعمال كممةجاء  (ٕ

. 
 إال من داللة السياق، وتعّرف داللة السياق بأّنيا:)ال ينبغي( ال يمكن تحديد المعنى الفقيي لكممة: )ينبغي( ولتركيب:  (ٖ
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 .(ٔٚ)أو سابقو"، ن الحق الكالم الداّل عمى خصوص المقصودخذ مؤ ت، -ال بالوضع- "قرينة توّضح المراد
 أكثر من استعماليا في الداللة عمى الندب أو اإلباحة.، )ينبغي( في الداللة عمى الوجوب: كان استعمال كممة (ٗ
خاّصة ، أكثر من استعمالو في الداللة عمى الكراىة، )ال ينبغي( في الداللة عمى التحريم: كان استعمال تركيب (٘

 . ومنيم اإلمام أحمد ، د المتقدمين من الفقياءعن
 

 .التوصيات
 : توصي الدراسة بما يأتي       

، في القرآن الكريم، و نفياً أ)ينبغي( إثباتًا : عمل دراسة مستقّمة متعّمقة محصورة في دراسة المعاني الداللّية لكممة (ٔ
 والسّنة النبوّية المطّيرة.

في بيان الدالالت ، هيأخذ شكل رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتورا، يد بحثبمز  تكميف طمبة الدراسات العميا (ٕ
 )ال ينبغي(.: )ينبغي( ولتركيب: الفقيّية لكممة

خاّصة في قرارات ، في السياقات الفقيّية المعاصرة)ال ينبغي( : )ينبغي( ولتركيب: تحرير الدالالت الفقيّية لكممة (ٖ
 خاّصة في كتب الفتاوى.، ومقارنتيا بالسياقات القديمة، الشرعّية وىيئات المعايير، المجامع الفقيّية

 والحمد هلل رّب العالمين
 

 .اهلوامش
                                                 

م، ٜٜٚٔ، بيـروت، دار الفكـر، المغاة مقااييس (،مٗٓٓٔىــ/ ٜٖ٘)ت  أبو الحسين أحمد بن زكريا القزوينّي الرازّي، ابن فـارس( ٔ)
 .ٕٔٚ، صٔج (،ٔ)ط

براىيم السامرائّي، العـراق،  تحقيق:، العين (،مـٕٜٚه/٘ٚٔ)ت  الخميل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراىيديّ ( ٕ) ميدي المخزومّي وا 
 .ٖ٘ٗ، صٗج (،ٔم، )طٜٛٛٔدار الرشيد، وزارة الثقافة واإلعالم، 

 ،ٗٔج (،ٔم، )طٜٙٛٔ، بيـروت، دار صـادر، لساان العارب (،مٖٔٔٔىــ/ٔٔٚ)ت  فريقي المصـريمحّمد بن مكرم بن منظور األ( ٖ)
 .ٚٚص

في القرآن الكريم وال في السنة النبوّية المشـرفة؛ إذ يعنـى البحـث ببيـان معـاني كممـة:  ()َبغي لم يقصد البحُث بيان مشتقات كممة( ٗ)
 (.)ينبغي دون غيرىا

أحمد عبد العميم البردوني، مصر،  تحقيق:، الجامع ألحكام القرآن (،مٖٕٚٔه/ٔٚٙ)ت  قرطبيّ محّمد بن أحمد بن أبي بكر ال( ٘)
 .ٛ٘ٔ، صٔٔج (،ٕىـ، )طٕٖٚٔدار الشعب، 

ــد الطبــريّ ( ٙ) ــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خال ، بيــروت، دار الفكــر، جااامع البيااان عاان تيوياال آي القاارآن (،مٕٕٜىـــ/ٖٓٔ)ت  محّم
 .ٕٓٙ، صٛٔج (،ٔه، )ط٘ٓٗٔ

، تحقيـق: الجاواب الصاحيل لمان باّدل ديان المسايل (،مٕٖٛٔىــ/ٕٛٚ)ت  حمد بن عبد الحميم بـن تيمّيـة أبـو العّبـاس الحرانـيّ أ( ٚ)
أبــو و . ٖٛٗ، ص٘ج (،ٕم، )طٜٜٜٔعمــّي بــن حســن وعبــد العزيــز بــن إبــراىيم وحمــدان بــن محّمــد، الســعودّية، دار العاصــمة، 

، تحقيـــق: محّمـــد فـــواد ســـز،ين، القـــاىرة، مكتبـــة مجااااز القااارآن (،مٕ٘ٛ/هٜٕٓعبيـــدة معّمـــر بـــن المثنـــى التيمـــى البصـــرّي )ت 
 .ٖٛٔ، صٕج (،ٔىـ، )طٖٔٛٔالخانجّي، 

 ،مٖٜٜٔ/ىـٗٔٗٔ، بيروت، دار الكتب العممّية، معالم التنزيل (،مٚٔٔٔىـ/ٓٔ٘)ت  الحسين بن مسعود الفّراء أبو محّمد البغويّ ( ٛ)
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أنوار التنزيال وأسارار  (،مٕٜٕٔىـ/ٜٔٙ)ت  بن عمي أبو سعيد البيضاويّ عبد اهلل بن عمر بن محّمد و  .ٖٕ٘، صٖج (،ٔ)ط
 محّمـد بـن عمـي محّمـد الشـوكانيو . ٕٓ، صٗج (،ٔم، )طٜٜٙٔىــ، ٙٔٗٔ، تحقيق: عبد القادر حسونة، بيروت، دار الفكر، التيويل
، ٖج (،ٔم، )طٜٜٛٔت، دار الفكـر، ، بيـرو فتل القدير الجامع بين فني الدراية والرواية مان عمام التفساير (،مٜٖٛٔىـ/ٕ٘٘ٔ)ت 
 .٘ٔٗص

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فاي وجاوه  (،مٚٛٔٔىـ/ٖٛ٘)ت  جار اهلل محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشريّ ( ٜ)
محّمد بن أبـي بكـر أيـوب أبـو عبـد اهلل الزرعـي ابـن و . ٙٗ، صٖج (،ٔم، )طٜٛٗٔ، القاىرة، مصطفى البابي الحمبي، التيويل

 .ٕٙٙص (،ٔىـ، )طٓٔٗٔ، بيروت، دار اليالل، التفسير القيم (،مٖٓ٘ٔىـ/ٔ٘ٚ)ت  قّيم الجوزّية
عرابو (،مٖٕٜىـ/ٖٔٔ)ت  إبراىيم بن السرّي بن سيل، أبو إسحاق الزّجاج( ٓٔ) ، تحقيق: عبد الجميل عبده شمبّي، معاني القرآن وا 

 .ٖٜٕ، صٗج (،ٔم، )طٜٛٛٔبيروت، عالم الكتب، 
 .ٕٙ، صٗ، جالكشاف، الزمخشريّ ( ٔٔ)
 .ٕٗٗ، صٗ، جفتل القديرالشوكانّي، ( ٕٔ)
 ، تحقيــق: صــفوانالمفااردات فااي غريااب القاارآن (،مٜٓٔٔىـــ/ٕٓ٘)ت  أبــو القاســم الحســين بــن محّمــد المعــروف بالراغــب األصــفيانى( ٖٔ)

 .ٖٚٔص (،ٔىـ، )طٕٔٗٔعدنان الداودّي، بيروت، دار الشامّية، 
 .ٖٚٔ، صفي غريب القرآن المفرداتالراغب األصفيانّي، ( ٗٔ)
 (،ٔم، )طٜٓٛٔ، القـاىرة، المطبعـة السـمفية، الجاامع المساند (،م ٓٚٛىــ/ٕٙ٘)ت  أبو عبداهلل محّمـد بـن إسـماعيل الجعفـي البخـاريّ ( ٘ٔ)

 .ٕٖ، صٛكتاب األدب، باب إكرام الضيف، وخدمتو إياه بنفسو، ج
االساتذكار الجاامع لماذاىب فقيااء  (،مٔٚٓٔىــ/ٖٙٗ)ت  األندلسـيينظر: يوسف بن عبد اهلل بن محّمد بـن عبـد البـر أبـو عمـر ( ٙٔ)

دمشـق، دار ، األمصار وعمماء األقطار فيماا تضامنو الموطاي مان المعااني الارأي واشثاار وشارح ذلاك كماو باتيجااز واالختصاار
المنيااج  ،(مٕٚٚٔىــ/ٙٚٙ)ت  أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـوويّ و  (.ٔم، )طٖٜٜٔىـ، ٗٔٗٔقتيبة، دمشق، 

 .ٛٔ، صٕج (،ٕىـ، )طٕٜٖٔ، دار إحياء التراث العربي، شرح صحيل مسمم بن الحّجاج
 (،ٔىــ، )طٜٔٙٔ، دمشـق، المكتـب اإلسـالمي، مطالاب أولاي النياى، ( مٕٛٛٔىــ/ٖٕٗٔ)ت  مصطفى السيوطّي الرحيبـانيّ ( ٚٔ)

 .ٕٖٙ، صٙج
يـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر أبـو الفضـل ز و . ٖٛٙ، صٛ، جاالساتذكارينظر: ابن عبد البّر، ( ٛٔ)

، ٛج (،ٔم، )طٜٜٔٔ، القـاىرة، دار الفكـر العربـّي، طارح التثرياب فاي شارح التقرياب (،مٗٓٗٔىـ/ٙٓٛ)ت  بن إبراىيم العراقيّ 
ــــدينأحمــــد بــــن محّمــــد بــــن أبــــى بكــــر بــــن عبــــد الممــــك القســــطالنّي القتيبــــّي المصــــري، أبــــو العبــــاس، شــــياب او . ٕٕ٘ص )ت  ل

أبــو و . ٖٛ، صٜج (،ٚىـــ، )طٖٕٖٔ، مصــر، المطبعــة األميرّيــة، إرشاااد الساااري لشاارح صااحيل البخاااريّ  (،مٚٔ٘ٔىـــ/ٖٕٜ
 (،مٖٖٜىــ/ٕٖٔ)ت  جعفر أحمد بن محّمـد بـن سـالمة بـن عبـد الممـك بـن سـممة األزدّي الحجـرّي المصـرّي المعـروف بالطحـاويّ 

 .ٜٕٕ، ص٘ج (،ٕىـ، )طٚٔٗٔأحمد، بيروت، دار البشائر،  ، تحقيق: عبد اهلل نذيرمختصر اختالف العمماء
 ،، تحقيـق: شــعيب األرنــؤوطالمسااند (،م٘٘ٛىـــ/ٕٔٗ)ت  أبـو عبــد اهلل أحمـد بــن محّمــد بـن حنبــل بــن ىـالل بــن أسـد الشــيبانيّ ( ٜٔ)

لــدين، بــن ينظــر: أبــو عبــد الــرحمن محّمــد ناصــر او  وصــّححو األلبــانّي.، (ٔم، )طٕٔٓٓوآخـرون، بيــروت، مؤسســة الرســالة، 
سمسمة األحاديث الصاحيحة، وشايء مان فقيياا  (،مٜٜٚٔىـ/ٕٓٗٔالحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )ت 

 . ٖٖٛ، صٔج (،ٔىـ، )ط٘ٔٗٔ، الرياض، مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، وفوائدىا
ــد، تقــّي الــدين )ينظــر: عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد بــن عمــي بــن ســرور المقدســّي الجمــاعيمّي الد( ٕٓ)  تمشــقّي الحنبمــّي، أبــو محّم

 . ٖٔص (،ٔم، )طٕٓٔٓ، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، بيروت، دار ابن حزم، الترغيب في الدعاء (،مٕٗٓٔىـ/ٓٓٙ
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ُو ُموَسااىَٰ َوَكمَّااَم المَّاا، َوَىااْل َأتَاااَك َحااِديُث ُموَسااىَٰ ، كتــاب أحاديــث األنبيــاء، بــاب قــول اهلل تعــالى: الجااامع المسااندالبخــارّي، ( ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ، صٗج ،َتْكِميًما

بـن ا، جمـع وترتيـب، عبـد الـرحمن مجماوع الفتااو  (،مٕٖٛٔىــ/ٕٛٚ)ت  أحمد بن عبد الحميم بن تيمّيـة أبـو العّبـاس الحرانـيّ ( ٕٕ)
 .ٕٕٗ، صٕج (،ٔىـ، )ط٘ٔٗٔقاسم النجدي، مّكة المكّرمة، مكتبة النيضة الحديثة، 

َوُيااوُنَس إلــى قولــو:  ِإنَّااا َأْوَحْيَنااا ِإَلْيااَك َكَمااا َأْوَحْيَنااا ِإَلااىَٰ ُنااوحٍ  تفســير القــرآن، بــاب قولــو: ، كتــابالجااامع المسااندالبخــارّي، ( ٖٕ)
 .ٓ٘، صٙج ،َوَىاُروَن َوُسَمْيَمانَ 

 .ٕ٘ٓٓ، صٗ، باب النيي عن لعن الدواّب وغيرىا، جالمسند الصحيلمسمم، ( ٕٗ)
 (،ٔم، )طٜٜٛٔ، بيـروت، دار النـدوة الجديـدة، الكباائر (،مٖٚٗٔىـ/ٛٗٚ)ت  بيّ محّمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد اهلل الذى( ٕ٘)

 .ٗٙٔص
ــد بــن أحمــد بــن حمــاد بــن ســعيد بــن مســمم األنصــارّي الــدوالبّي الــرازيّ ( ٕٙ) ، الكنااى واألسااماء (،مٕٕٜىـــ/ٖٓٔ)ت  أبــو ِبْشــر محّم

ن مطيـر المخمـي الشـامي، أبـو القاسـم سميمان بن أحمد بن أيـوب بـو . ٓ٘ٛ، صٕج (،ٔم، )طٕٓٓٓبيروت، دار ابن حزم، 
، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محّمـد وعبـد المحسـن بـن إبـراىيم الحسـينّي، المعجم األوسط (،مٜٔٚىـ/ٖٓٙ)ت  الطبراني

إاّل أّنــو ورد بألفــاظ )ال ينبغــي(  ولــم أجــد حكمــًا عمــى الحــديث، بمفــظ .ٖٗٗ، صٕج (،ٔم، )طٜٜٙٔالقــاىرة، دار الحــرمين، 
 ، وبالمعنى ذاتو، في الصحيحين.قريبة جداً 

التميياد لماا فاي الموطاي مان المعااني ، ( مٔٚٓٔىــ/ٖٙٗ)ت  ينظر: يوسف بن عبد اهلل بن محّمد بـن عبـد البـر أبـو عمـر األندلسـي( ٕٚ)
ة، اإلســـالميّ محّمــد عبـــد الكبيــر البكـــري، المغــرب، وزارة عمــوم األوقـــاف والشــؤون  ، تحقيــق: مصـــطفى بــن أحمـــد العمــوي وواألسااانيد
 .ٕٜٕ، صٗٔج (،ٔىـ، )طٖٚٛٔ

، بيــروت، دار فااتل الباااري شاارح صااحيل البخاااري (،مٛٗٗٔىـــ/ٕ٘ٛ)ت  ينظــر: أحمــد بــن عمــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني( ٕٛ)
محّمــد شـمس الحــق العظـيم آبــادّي و. ٚٛٔ، صٙ، جطاارح التثريااب فااي شارح التقرياابالعراقـّي، و. ٖٛ٘، ص٘ج (،ٔ)ط، المعرفـة

 (،ٕم، )طٜٜ٘ٔىــ، ٘ٔٗٔ، بيـروت، دار الكتـب العممّيـة، عون المعبود شارح سانن أباي داود (،مٜٔٔٔىـ/ٜٕٖٔ)ت  أبو الطيب
 .٘ٗ، صٛج

، بيـروت، دار الكتـاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (،مٜٔٔٔىـ/ٚٛ٘)ت  ينظر: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيّ ( ٜٕ)
، الكويـت، لاذخيرةا (،م1285 ىــ/ٗٛٙ)ت  د بن إدريـس القرافـيّ شياب الدين أحمو  .ٖٖٓ، صٚج (،ٕم، )طٕٜٛٔالعربي، 

ىــ ٜٗٚ)ت  أحمد بن محّمد بن عمي بـن حجـر الييتمـيّ و . ٙ، صٚج (،ٔم، )طٕٜٛٔىـ، ٕٓٗٔمطبعة الموسوعة الفقيّية، 
م، ٜٗٛٔ، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، تحفة المحتاج في شرح المنياج مع حواشي الشرواني والعبادي (،مٚٙ٘ٔ/

ــدين أبــو الحســن عمــي بــن ســميمان الحنبمــّي المــرداويّ و . ٖ، صٚج (،ٔ)ط ، غــزة، اتنصاااف (،مٓٛٗٔىـــ/٘ٛٛ)ت  عــالء ال
 .ٜٛٔ، صٚج (،ٔم، )طٜ٘٘ٔمطبعة السنة، 

، تحقيـق: نيال األوطاار مان أحادياث سايد األخياار شارح منتقاى األخباار (،مٜٖٛٔىــ/ٕ٘٘ٔ)ت  محّمد بن عمي بن محّمد الشـوكاني( ٖٓ)
 .ٕٗ، صٙج (،ٔم، )طٖٜٜٔم الدين الصبابطّي، القاىرة، دار الحديث، عصا

: إّن اهلل ال ينــام، وفــي قولــو: حجابــو النــور لــو كشــفو ألحــرق ســبحات وجيــو مــا ، بــاب فــي قولــو المسااند الصااحيلمســمم، ( ٖٔ)
 .ٕٙٔ، صٔانتيى إليو بصره من خمقو، ج

، المنيااج شاارح صااحيل مسامم باان الحّجاااجالنــووّي، و . ٕٗٗ، صٔ، جكشااف المشااكل مان حااديث الصاحيحينابـن الجـوزّي، ( ٕٖ)
 .ٖٔ، صٖج

 دة القارياعم (،مٔ٘ٗٔىـ/٘٘ٛ ت) بدر الدين أبو محّمد محمود بن أحمد العينيّ و . ٖٙٛ، صٕٔابن حجر، فتح الباري، ج( ٖٖ)
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 .ٔٗٔ، صٕٗج (،ٔط)، مٜٚٛٔ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شرح صحيل البخاري
 ،"مـن رآنـي فـي المنـام فقـد رآنـي" :-عميو الصالة والسالم-، باب قول النبي اج شرح المسند الصحيل لمسمم بن الحّجاجالمنيمسمم، ( ٖٗ)

 .ٙٚٚٔ، صٗج
، إعااالم المااوقعين عاان رّب العااالمين (،مٖٓ٘ٔىـــ/ٔ٘ٚ)ت  محّمــد بــن أبــي بكــر أيــوب أبــو عبــد اهلل الزرعــي ابــن قــيم الجوزيــة( ٖ٘)

 .ٖٗ، صٔج (،ٔم، )طٖٜٚٔروت، دار الجيل، وف سعد، بيؤ تحقيق: طو عبد الر 
حاشية رّد المحتار عمى الدر المختاار  (،مٜٛٛٔه/ٖٚٓٔ)ت  محّمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي( ٖٙ)

 .ٜٕٚ، صٖج (،ٔم، )طٖٕٓٓ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الرياض، دار عالم الكتب، شرح تنوير األبصار
 .ٖٙ، صٕج (،ٔىـ، )ط٘ٔٗٔ، بيروت، دار الفكر، الفواكو الدواني (،مٓٔٛٔىـ/ٕٕ٘ٔ)ت  غنيم بن سالم النفراويّ أحمد بن ( ٖٚ)
الفتاااو   (،مٚٙ٘ٔىـــ/ٜٗٚ)ت  أحمــد بــن محّمــد بــن عمــّي بــن حجــر الييتمــّي الســعدّي األنصــارّي، شــياب الــدين أبــو العبــاس( ٖٛ)

 .ٓٓٔ، بيروت، دار الفكر، صالحديثّية
ــ/ٜٗٓٔ)ت  ســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــيأيــوب بــن مو ( ٜٖ)  ، تحقيــق: عــدنان درويــش ومحمــدالكمّيااات (،مٖٛٙٔىـ

 .ٜٛٙالمصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص
 غمااز عيااون البصااائر شاارح (،مٖ٘ٛٔىـــ/ٜٛٓٔ)ت  أحمــد بــن محّمــد مكــي، أبــو العبــاس، شــياب الــدين الحســيني الحمــوي الحنفــي( ٓٗ)

 .ٚٗ، صٕج (،ٔم، )طٜ٘ٛٔىـ، ٘ٓٗٔ، بيروت، دار الكتب العممّية، راألشباه والنظائ
 .ٜٕ٘، صٔ، جالرسالةالشافعّي، ( ٔٗ)
 ،ٕج (،ٔم، )طٖٜٜٔىـــ، ٗٔٗٔ، بيــروت، دار المعرفــة، المبسااوط (،مٜٓٓٔىـــ/ٖٛٗ)ت  محّمــد بــن أبــى ســيل أبــو بكــر السرخســي( ٕٗ)

 .ٖٜص
 .ٜٕٗ، صٖ، جتحفة الفقياءالسمرقندّي، ( ٖٗ)
نياية المطمب فاي دراياة  (،م٘ٛٓٔىـ/ٛٚٗ)ت  معالي عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف الممقب بإمام الحرمين الجوينيّ أبو ال( ٗٗ)

 .ٔٙٔ، صٔج (،ٔ)طم، ٕٔٓٓ، تحقيق: عبد العظيم محمود الّديب، دمشق، دار القمم، المذىب
مواىب الجميل لشرح مختصار  (،مٚٗ٘ٔىـ/ٜٗ٘ت ) محّمد بن محّمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل الحطاب الرعينّي المغربي( ٘ٗ)

 .ٔٗ، صٔج (،ٔىـ، )طٜٖٛٔ، بيروت، دار الفكر، خميل
 .ٔٚٔ، صٔ، جالمدخل المفصل لمذىب اتمام أحمدابن غييب، ( ٙٗ)
 .ٜٛٙ، صالكمّياتالكفوّي، ( ٚٗ)
 .ٚ٘، صٔ، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومّي، ( ٛٗ)
 .ٕٕ، صٔ، جاألصل المعروف بالمبسوط (،مٗٓٛىـ/ٜٛٔ)ت  بن الحسن بن فرقد الشيبانيّ أبو عبد اهلل محّمد ( ٜٗ)
 .ٙ٘، صٕ، جالمبسوطالسرخسّي، ( ٓ٘)
 .ٕٗٔ، صٔ، جاألمالشافعّي، ( ٔ٘)
 ، دار الكتـبالكاافي فاي فقاو أىال المديناة (،مٔٚٓٔىــ/ٖٙٗ)ت  يوسف بن عبد اهلل بن محّمد بـن عبـد البـر أبـو عمـر األندلسـي( ٕ٘)

 .ٖٛٗ، صٔه، جٚٓٗٔ (،ٔ)ط، ّية، بيروتالعمم
 .ٗٓٗ، صٔ، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحّطاب الرعينّي، ( ٖ٘)
 .ٛٓٔ، صٖ، جاتنصاف في معرفة الراجل من الخالفالمرداوّي، ( ٗ٘)
 .ٕٛ، صٔ، جاألصل المعروف بالمبسوطمحّمد بن الحسن الشيبانّي، ( ٘٘)
 .ٖ٘ٚ، ص٘، جفي شرح مختصر خميل مواىب الجميلالحّطاب الرعينّي، ( ٙ٘)
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سحاق بن  (،م٘ٙٛىـ/ٕٔ٘إسحاق بن منصور بن بيرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )ت ( ٚ٘) مسائل اتمام أحمد وا 
منصــور و . ٕٓٔ، صٔج (،ٔم، )طٕٕٓٓ، الســعودّية، عمــادة البحــث العممــّي، الجامعــة اإلســالمّية بالمدينــة المنــورة، راىويااو

ىـــ، ٕٓٗٔ، بيــروت، دار الفكــر، كشاااف القناااع عاان مااتن اتقناااع (،مٔٗٙٔىـــ/ٔ٘ٓٔ)ت  إدريــس البيــوتيّ  بــن يوســف بــنا
 .ٕٗ، صٔ، جمطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيىالرحيبانّي، و . ٕٔ، صٔج (،ٔ)ط

 . ٕٔ، صٔ، جكشاف القناع عن متن اتقناعالبيوتّي، ( ٛ٘)
 .ٜٓ، صٖٔ، جالمبسوطالسرخسّي، ( ٜ٘)
ــة، المدونااة الكباار  (،مٜ٘ٚىـــ/ٜٚٔ)ت  بــن أنــس أبــو عبــداهلل األصــبحيّ  مالــك( ٓٙ)  (،ٔم، )طٜٜٗٔ، بيــروت، دار الكتــب العممّي

 .ٕٖٕ، صٔج
ــ/ٕٗٓ)ت  محّمــد بـــن إدريـــس الشـــافعيّ ( ٔٙ) ، ٔج (،ٔط)، مٜٓٗٔ، تحقيــق: أحمـــد شـــاكر، مصـــر، مكتبـــة الحمبـــّي، الرساااالة (،مٖٛٔٔىــ

 .ٓ٘ص
 .ٜ، صٚ، جاألمالشافعّي، ( ٕٙ)
محّمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  تحقيـق:، سنن أباي داود (،مٜٛٛىــ/ٕ٘ٚ)ت  سميمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي (ٖٙ)

 وسـكت عنـو ىـو والمنـذرّي، وقـال ابـن القّطـان: لـيس إسـناده بقـوّي". .ٕٓٓ، صٖج (،ٔم، )طٜٜٗٔبيروت، المكتبـة العصـرّية، 
سمسااامة ينظـــر: األلبـــانّي، و  .وضـــّعفو األلبـــانيّ  ،ٙ٘٘، صٕ، جفاااي كتااااب األحكاااام بياااان الاااوىم واتيياااامينظـــر: ابـــن القّطـــان، 

 .ٖٕٕ، صٚ، جاألحاديث الضعيفة والموضوعة
 .ٙٙٗ، صٕ، جاتنصاف في معرفة الراجلالمرداوّي، ( ٗٙ)
 .ٖٓٔ، صٗ، جحاشية رّد المحتار عمى الدّر المختارابن عابدين، ( ٘ٙ)
م، ٕٜٛٔ، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، باادائع الصاانائع فااي ترتيااب الشاارائع (،مٖٛٔٔىـــ/ٚٛ٘)ت  عــالء الــدين الكاســانيّ ( ٙٙ)

 .ٗ٘، صٔج (،ٔ)ط
 .ٜٕٛ، صٖ، جالتاج واتكميل لمختصر خميلالمّواق، ( ٚٙ)
 .ٕٗٔ، صٕ، جحاشيتا قميوبي وعميرة عمى شرح منياج الطالبين لممحميقميوبي وعميرة، ( ٛٙ)
 .ٕٓٔ، صعمدةالعدة شرح البياء الدين المقدسّي، ( ٜٙ)
 .ٚٗ، صٕ، جغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرالحموّي، ( ٓٚ)
 .ٖٛٛ، صأثر العربّية في استنباط األحكام الفقيّية من السّنة النبوّيةالعيساوّي، ( ٔٚ)


