
 

 
 
 

 
 اإللزام بالمذهب فـــي الــتـــعــــلـيـم

 
 تأليف 

 د / محمد بن إبراهيم السعيدي 
 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

 جامعة أم القرى  -الكلية الجامعية 
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 ملخص البحث:
 الحديث ضمن وذلك  بالمذهب االلتزام حكـم عن بالحديث تمتلئ الفقه أصول كتب إن
 أن بمعنى  بالمذهب اإللزام مسألة لكن,  والمستفتي المفتي آدابو ,  والتقليد االجتهاد عن
 الباب. هذا في قليل حديثهم فإن معينا   مذهبا   الناس ينيبه بإلزام من أو الحاكم يقوم

 بحثا  ,  الموضوع بحث إلى,  هذه أيامنا في ماسة الحاجة ومن هنا رأى الباحث أن
 هذا على يبني وما ومفاسد, مصالح نم عليه يترتب وما,  بالمذهب اإللزام يستقصي
 أحكام. من الترتيب
 :أهمها من متعددة نتائج إلى وتوصل
 . شرعا   جائزا   أمرا   نفسه على اإلنسان إيجاب: أنه لاللتزام الراجح التعريف أن .1
 والتصرفات , وقبول بإيجاب تتم التي التصرفات في تنحصر االلتزام مصادر .2

 اختيار بغير تنشأ التي التصرفات وأما , لقبولا عن المجرد باإليجاب تتم التي
 ال لإللزام مصادر فإنها , والشرع , النافع الضار, والفعل كالفعل وإرادته اإلنسان
 االلتزام.

 للداللة , وتآليفهم مصنفاتهم في بكثرة االلتزام مصطلح المتقدمين الفقهاء استعمل .3
 نوعين على يطلقونه وكانوا , ا  اختيار  له الزم غير شيئا   نفسه اإلنسان إلزام على
 . فردي التزام:  والثاني , تبادلي التزام:  األول , منه

 :الكلمات الداللية
 اإللزام ، االلتزام، المذهب، التعليم، التصرفات. 

 



321 
 

في التعليم اإللزام بالمذهب  
 

 

 

 

 المقدمـــة

 
 ســالم علــى المبعــو  رحمــة للعــالمين الحمــد ر رب العــالمين , والصــالة وال     

  أما بعد : وم الدين .      من نهج نهجه إلى يو على آله وصحبه و 
وذلــك  ذهب م االلتــزام بالمـــفــإن كتــب أصــول الفقــه تمتلــئ بالحــديث عــن حكــ    

تي , لكــن مســألة اإللــزام ضــمن الحــديث عــن االجتهــاد والتقليــد , وآداب المفتــي والمســتف
ينـا  فـإن حـديثهم بمعنى أن يقوم الحاكم أو من ينيبـه , بـإلزام النـاس مـذهبا  مع بالمذهب 

قليل في هذا الباب , و أكثر ما تثور هذه المسألة عندهم ؛ حينمـا يـروون قصـة اإلمـام 
مالــك رحمــه ا تعــالى مــع أاــي جعفــر المنصــور , حينمــا ألــف اإلمــام رحمــه ا تعــالى 

ونـص  , فمنعـه اإلمـام مالـك رحمـه ا  كتاب الموطأ , وأراد الخليفة حمـل النـاس عليـه
أن أبـا جعفـر قـال لـه : إنـي عزمـ  أن  ))ا رواها القاضي عياض كمـا يلـي :القصة كم

أكتب كتبك هذه نسخا  , ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين انسخة , آمرهم 
بــأن يعملــوا بمــا فيهــا , و ال يتعــدوها إلــى غيرهــا مــن هــذا العلــم المحــد  , فــإنني رأيــ  

 أصل العلم , رواية أهل المدينة وعملهم . 
فقلــ  يــا أميــر المــتمنين ال تفعــل , فــإن النــاس قــد ســبق  لهــم أقاويــل , و ســمعوا 
أحاديــث و روايــات , و أخــذ كــل قــوم بمــا ســبل إلــيهم , و عملــوا بــه و اســتدلوا لــه مــن 

و غيرهم , و إن ردهم عما اعتقدوا شديد , فدع النـاس  اختالف أصحاب رسول ا 
 نفسهم . و ما هم عليه و ما اختار أهل كل الد أل

 .( 1) ((فقال : لو طاوعتني على ذلك ألمرت به 
 ومن يذكر هذه القصة يستشهد اها على عدم جواز اإللزام مطلقا .    

                                                 

 ( .191/ 1ترتيب املدارك للقاضي عياض )(  1)
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ورأيــــ  أن الحاجـــــة ماســــة فـــــي أيامنـــــا هــــذه , إلـــــى بحــــث الموضـــــوع , بحثـــــا     

يستقصــي فيــه الباحــث اإللــزام بالمــذهب , ومــا يترتــب عليــه مــن مصــالح ومفاســد , ومــا 
 بني على هذا الترتيب من أحكام . ي

 وهل اإللزام , مناف للحرية التي ينادي اها العالم اليوم ؟ .     
حث عن حكم اإللزام بالمذهب فيها أظهر المجاالت التي ينبغي الب ن  وبدا لي : أ  

 هي اإللزام بالمذهب في التعليم . 
ن نــواة لبحــث فكــان أن كتبــ  هــذا البحــث المختصــر , و الــذي أرجــو أن يكــو    

 أكثر استقصاء يليل من حيث حجمه ومحتواه بالقضية التي يناقشها . 
 

 :  ه إلىوقد قسمت
 

 :  مبحثين    
 . : شرح مفردات العنوان لمبحث األولا

 وفيه أربعة مطالب :
 : تعريف اإللزام:  لمطلب األولا

 .في اللغة  المسألة األولى : اإللزام
  االصطالح . المسألة الثانية : اإللزام في

 : تعريف المذهب المطلب الثاني
 .المذهب في اللغة المسألة األولى : 

  المسألة الثانية : المذهب في االصطالح .
 معنى اإللزام بالمذهب في التعليم:  المطلب الثالث
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 : اإللزام بالمذهب الثاني المبحث

 وفيه مطلبان :
 . التعليماإللزام بالمذهب في :  المطلب األول
 : العمل في المناهج  الفقهية السعودية . المطلب الثاني

 
 وختمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أبرز نتائجه .

 
 هذا وأسأل هللا تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم .

 
 د: محمد ان إاراهيم السعيدي                                        

 مكة المكرمة                                               
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 المبحث األول

 شرح مفردات العنوان

 ة مطالب :ثالثوفيه 

 : تعريف اإللزام:  لمطلب األولا

 .في اللغة  : اإللزام المسألة األولى

 : اإللزام في االصطالح . المسألة الثانية

 : تعريف المذهب المطلب الثاني

 .ب في اللغة المذه:  المسألة األولى

 : المذهب في االصطالح . المسألة الثانية

 معنى اإللزام بالمذهب في التعليم:  المطلب الثالث
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 : تعريف اإللزامالمطلب األول : 

 في اللغة :  المسألة األولى : اإللزام

ــو  الــالم والــزاء والمــيم أصــلح واحــد صــحيح , ُوم  ــا  ولززز ــهز ل ُزم  مز ا  أصــله ل ــزام  الشــيء  ي ُلز 
ان ـــا   لزُزم  ـــة  و  لزُزم  ـــة  و  لاز ام  ـــا  و  واســـم , مصـــدر الفعـــل التـــزم الشـــيء يلتزمـــه التزامـــا  , وهـــو ولاز ام 

ومح  الفاعل منه : الزامح , واسم المفعول : م ُلزز
(1) . 

 . (2)جاء في معجم مقاييس اللغة :" والل از ام : العذاب المالزم للكفار "
ــ االلتــزامو  بة الش  ــهز يــدلع علــى مصــاح  مز ــيءز ي ُلز  ــه الش  ــيء دائمــا  . يقــال : ل زام   يء بالش 

 عليـه ثبـ  ودامإذا :  يلـزم لزومـا   الشـيءل ـزام  يقـال :  وهو مـأخوذ مـن الثبـوت والمـداوة ,
ـــهز  والتـــزم األمـــر: أي ,  دائمـــاو ه الزمـــا , , أي : ثااتـــا تـــبـــاألمر جعل وألزمتـــه.  ولـــم يزف اراق 

  . (3)أوجبه على نفسه 
مز , و  وألزمــه إيــاه فألتزمــه,  أوجبــه عليــه :الشــيء  فالنــا  وألــزم  ــةح : أي ي ُلــز  م  ــلح لزز  ر جز

يء  فال يزف اراقزهز   . (4) الش 
, و  انال فهو ملتزم,  عتنقها لتزمه: او االلتاز امز : االُعتان اقز , والمزالزام : هو المزع 

(5) .  
صديقه أينحني له ؟ يا رسول ا الرجل منا يلقى أخاه أو )) وفي الحديث: 

 .(6)(( فيأخذ ايده ويصافحه؟ قال: نعم: قال .قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: ال . قال:ال
م  را األسود : المزُلت ز  ج  ل, ومنه يقال لما اين باب الكعبة والح  ؛  على وزن مزُفت ع 

                                                 

، اتج ( 1494 ص )، القاموس احمليط  ( 211ص )، املصباح املنري (  7/4027) ( لسان العرب 1)
 . ( 823ص) ،  املعجم الوسيط (  9/59 )العروس 

 .(5/245)  ابن فارس (2)
 .(1494 ) ص، القاموس احمليط ( 2/166 )( أساس البالغة 3)
، اتج ( 1494 ص) ، القاموس احمليط  ( 211ص) ، املصباح املنري (  7/4027) ( لسان العرب 4)

 . ( 823ص) ،  املعجم الوسيط ( 9/59) العروس 
 .(1494 ) ، القاموس احمليط(2/167)  ( أساس البالغة5)
 (.2871ابب ما جاء يف املصافحة ) كتاب االستئذان ،( الرتمذي ،  6)
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 . يضمونه إلى صدورهم: أي , ألن الناس يعتنقونه 
ـه الطـالق : أي لزمه ال, و  حججته : وألزم  خصمي مال أي وجب عليـه , ول زام 

 . ( 1)وجب حكمه وهو قطع الزوجية
عدم و  والدوامالثبوت على الشيء مما تقدم يتبين لنا أن االلتزام في اللغة: معناه: 

 . واإليجاب على النفس حقيقة , وعلى االعتناق مجازا  . بعد اعتناقه تهمفارق
 

 : حلزام في االصطالاإل :المسألة الثانية 
اســتعمل الفقهــاء المتقــدمين مصــطلح االلتــزام , للداللــة علــى إلــزام اإلنســان نفســه 
شيئا  غير الزم لـه اختيـارا  , ومـن خـالل التتبـع نجـدهم يطلقونـه ويريـدون بـه نـوعين مـن 

 :االلتزامات
كـل  ئنشـاين طـرفين , حيـث يز , وهو الذي يقع : االلتزام التبادلي  النوع األول
ى نفسـه اختيـارا  لمصـلحة الطـرف ا،خـر , كمـا فـي االلتزامـات الناشـئة طرف التزامـا  علـ

عـــن عقـــد البيـــع ,حيـــث يعتبـــر البـــائع ملتزمـــا  بمـــا يتعلـــل بـــالمبيع الـــذي انتقلـــ  ملكيتـــه 
مــا  لــه فيمـــا يتعلــل بــالثمن الــذي انتقلـــ  ملكيتــه لــه , والمشــتري ملتزمـــا   للمشــتري, وملتز 

لنـوع مـن االلتـزام بمعنـى عقـود المبـادالت التـي تنشـأ بالثمن , ملتزما  له بالمبيع . فهـذا ا
والمزارعــــة  البيع , واإلجــــارة , واالستصــــناعكــــ ودا متعــــددةاــــين المتعاقــــدين وتشــــمل عقــــ

 . حوها ن, و والمساقاة, والمضاربة , والزواج , والخلع 
وقد وجـد مـن الفقهـاء مـن يفسـر العقـد بأنـه التـزام المتعاقـدين , أو ارتبـا  التزامـي 

ـــهز اــين ا ا قزُرب ـــة   ل زام  ُعن ــى الن ـــُذرا , هزـــو  أ ُن ي ُلت ــزام   ا  إليجـــاب والقبـــول ,جــاء فـــي الفـــروع " م 
ُنـهز , و إانُ  ز ما  ِ ـا ي ُطلزبزـهز  ا م  م   ا  ا , أل ن ـهز اُلت ـز  ةح  ا  اه ـد  مزع  ُقدح و ع ُهدح و  ف اءز , و هاي  ع  ـم ن ُ   اُلو  ت ض 

                                                 

لسان العرب ( ، لزم() 5/۲۰۲۹)، الصحاح ( 450ص)املفردات يف غريب القرآن انظر :  (1)
، اتج العروس (1494ص)القاموس احمليط  ( ،لزم) (۱/55۲ )، املصباح املنري  (7/4027)
 .( 823ص)املعجم الوسيط  ،(245/ 5)فارس  ،  مقاييس اللغة البن( 9/59)
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ُعن ى اُلعزقزودا  ل ُيـها " م  ق ا ع  ا ات ف  را م  ُينا لاآلخ  اقاد  ُن اُلمزت ع  لٌّ ما  ال تاي ا ُين  الن اسا , و هزو  أ ُن ي ُلت زام  كز
(1) .  

 النوع الثاني : االلتزام الفردي 

وهــو االلتــزام الصــادرة مــن طــرف واحــد , حيــث يلــزم اإلنســان نفســه أمــرا  اختيــارا  
  .زامات دون أن يتحمل الطرف ا،خر أي الت

حتـى قصــر االلتــزام , وهـذا النــوع مـن االلتــزام هـو األشــهر اــين الفقهـاء إذا أطلــل 
عليــه , ولــذا شــاع عنــدهم مفهومــه فــي العقــود التــي موضــوعها التبرعــات , حيــث يكــون 
التمليك فيها من غير مقاال كعقد الهبة , والصدقة والوصية , والوقف واإلعارة والنذر, 

ويعرفـون النـذر   (2)دهم يعرفـون الضـمان بأنـه: التـزام مـال تبرعـا  والضمان والكفالـة, فنجـ
" مــدلول االلتــزام لغــة : إلــزام الشــخص : الحطــاب المــالكي قــال,  (3): التــزام قربــة  بأنــه

نفسه ما لم يكن الزما  ... , وأما فـي عـرف الفقهـاء فهـو إلـزام الشـخص نفسـه شـيئا  مـن 
, ويقـول: " فـدخل فــي  (4)معنـى العطيـة  " المعـروف مطلقـا  أو معلقـا  علـى شـيء فهـو ب

والعريــة , والمنحــة, واإلرفــاق ,  ة, والحــبس , والعاريــة , والعمــرى ذلــك الصــدقة , والهبــ
 والضمان وااللتزام بالمعنى األخص " سكان , والنذر إذا كان غير معلل واإلخدام, واإل

(5) . 
 لوه نوعان : وقد توسع المالكية في مفهوم هذا النوع من االلتزام فجع

األول: إلــزام الشــخص نفســه شــيئا  مــن المعــروف بــأي لفــ  دال عليــه أو مــا يقــوم 
 مقامه من إشارة أو نحوها . 

                                                 

 .(10/452)( الفروع 1)
 .(6/445 )( املغين 2)
 .(8/459)( اجملموع 3)
 .(68ص)( حترير الكالم يف مسائل االلتزام 4)
 .(71ص)ير الكالم يف مسائل االلتزام ر ( حت5)
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الثاني : إلزام الشخص نفسه شيئا  من المعروف الف  االلتـزام , وهـذا أخـص مـن 
 سابقه , حيث أنه نوع من أنواع العطية .

ستقال  في ذلك سماه تحرير الكالم في وقد صنف الفقيه المالكي الحطاب متلفا  م
 .ن فيه ماهية االلتزام , وأركانه , وأنواعه ومسائله اي  . مسائل االلتزام 

إلــزام الشــخص نفســه شــيئا  مــن المعــروف  "وقــد عــرف الحطــاب االلتــزام بقولــه : 
 .  (1) "مطلقا  أو معلقا  على شيء 
حـده , وهـو مـا نسـميه بـااللتزام أن االلتـزام قـد يـتم بـالملتزم و  ومما سـبل يتبـين لنـا

والعقـد ال يـتم  ؛ ألن التـزام الحـل بإنشـاء العقـد وجـود طـرف ثـاني وقد يحتاج ل .الفردي 
 بااللتزام التبادلي .  نسميهإال باإليجاب والقبول , والقبول يحتاج إلى قاال , وهذا ما 

دكتور أحمـد ومن التعريفات االصطالحية الحديثة لاللتزام ما عرفه بـه األسـتاذ الـ
االلتزام هو : التصرف االختياري الـذي ينشـئ حقـا  حيث قال :  –رحمه ا  –أاو سنه 

, كعقد الزواج والرهن أو ينقلـه عقـد البيـع والحوالـة , أو ينهيـه كإقالـة البيـع والطـالق أو 
 يسقطه كاإلاراء عن الدين سواء أكان نافعا  أم ضارا  , وسواء أكان الحل عينيـا  أم ثااتـا  

 . (2)" في الذمة 
 
 
 

                                                 

 .(68ص)( حترير الكالم يف مسائل االلتزام 1)
 .(200ص)نظرية احلق ، لفهمي أبو سنة  (2)
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 المطلب الثاني : تعريف المذهب
 المذهب في اللغة : المسألة األولى : 
من مادة  ذ ه ب  , وهو المكان الـذي يزـذهب إليـه , ونزقـل إلـى  المذهب في اللغة :

المعتقد والطريقة , ويزقال : ذهب ز مذهب فالن أي قصدتز قصده واتخذت طريقته
(1) . 

 . , يقال : ذهب إلى قول فالن , أي توجه إليه وأخذ بهوذهب بمعنى توجه 
أي  : وذهـب فـي الـدين مـذهبا   .  وذهب مذهب فالن : أي قصد قصـده وطريقتـه

 . والمذهب : الطريقة رأى فيه رأيا   أو أحد  فيه ادعة
 .  (2)أيضا   : المعتقد الذي يذهب إليه صاحبه والمذهب

 
 ح :     المذهب في االصطالالمسألة الثانية : 

 ال يبعد المعنى االصطالحي للمذهب الفقهي عن المدلول اللغوي لكلمة مذهب. 
م[ أن المعنى اللغوي نقل إلى 1098وقد ذكر الشيخ أحمد ان محمد الحموي]ت:

 . (3)معناه في عرف الفقهاء
 - يعنـي المـذهب -وأصـله "  :مـي رحمـه ا تعـالىتقال العالمة اان حجر الهيو 

ثــم اســتعير لمــا يــذهب إليــه مــن األحكــام تشــبيها للمعقــول بالمحســوس ثــم مكــان الــذهاب 
أي الــراجح فيهــا فــي ,  (4)غلــب علــى الــراجح ومنــه قــولهم المــذهب فــي المســألة كــذا ( 

 المذهب كذا.

                                                 

؛ لسان العرب (/ذ هـ ب 1 )؛ املصباح املنري للفيومي (/ ذ هـ ب 1)( القاموس احمليط للفريوز أابدي 1)
 .(/ ذ هـ ب 1 )البن منظور 

 .  (1/316املعجم الوسيط )  (2)
 .( 1/30)( غمز عيون البصائر للحموي 3)
 (.1/39)  البن حجر ( حتفة احملتاج4)
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ووجـه هـذا النقــل هـو: أنـه لمــا كانـ  الفــروع االجتهاديـة غالبـا خفيــة بعيـدة المنــال 
ن يذهب إلى المكان الحسي البعيد الـذي يواجـه شبه  إدارة الذهن الستخراج حكمها بم
 الذاهب إليه مشقة وجهدا في العادة.

: مــا اخـــتص بـــه المجتهـــد مـــن بأنـــه الشـــيخ أحمـــد اــن محمـــد الحمـــوي  عرفـــهوقــد 
 . (1)األحكام الشرعية الفرعية االجتهادية المستفادة من األدلة الظنية
فـي القضـايا العقديـة مـن  والمالح  علـى هـذا التعريـف أنـه : يزخـرج آراء المجتهـد

 مدلول المذهب الفقهي , وهذا مفهوم تقييده األحكام الشرعية : بالفرعية .
كمـــا أن ق ُيـــد : االجتهاديـــة , يخـــرج بـــه األحكـــام الثااتـــة بالنصـــو  ذات الداللـــة 

 . (2)المحكمة
ــة الظنيــة مــن  ــة الظنيــة , فيظهــر أنــه يعنــي األدل ــه : المســتفادة مــن األدل أمــا قول

اللــة , ال الظنيـة مــن حيــث الثبـوت , ألن الــدليل إذا كــان قطعـي الثبــوت ظنــي حيـث الد
   الداللة, فهو من األدلة التي يجوز االجتهاد في داللتها , و ذلك كقول ا تعالى :

ــوه كزُم    ــلزوا وزجز ــالةا ف اُغسا نزــوا إاذ ا قزُمــتزُم إال ــى الص  ين  آم  ــا ال ــذا ــا أ يعه  فإنهــا   , (3) ي 
 ية الثبوت , لكن داللتها على اشترا  النية في الوضوء ظنية . قطع

 أما األدلة ظنية الثبوت قطعية الداللة , فال محل حينئذ لالجتهاد في داللتها .
وعنـــدي , أن التعريـــف الـــذي اختـــاره الحمـــوي , ال ينطبـــل علـــى تعريـــف الفقهـــاء 

مجتهــد , اــل تشــمل للمــذهب كمــا ظــن , إذ إن داللــة المــذهب ال تنحصــر فــي فتــاوى ال
أحمـد رحمـه اإلمام جميع المروي عنه في المسألة الواحدة وإن اختلف ؛ كالروايات عن 

                                                 

 .( 1/30)( غمز عيون البصائر للحموي 1)
، ، وال نسخا  وال ختصيصا، الفظ الذي دل بصيغته على معناه داللة ال حتتمل أتويال  ( احملكم هو:2)

. أصول  واَل تـَْقبَـُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أَبَدًا  قوله تعاىلَ : : ، ومثاله  يف حال حياة النيب 
 . (1/165)السرخسي 

 ( .6املائدة: من اآلية ) ( سورة3)
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إذا  كمــــا تشــــمل : فتــــاوى كبــــار تالميــــذه  , (2)الشــــافعياإلمــــام , والروايــــات عــــن  (1)ا
اعتمــدها كبــار علمــاء المــذهب وإن خالفــ  مــا ذهــب إليــه اإلمــام , كمــا هــو الشــأن فــي 

, كمــا يطلــل المــذهب أيضــا علــى : األظهــر  (3)يفــة وصــاحبيه رحمهــم افتــاوى أاــي حن
, كمــــا يــــدخل فــــي  (5), والمســــائل المخرجــــة علــــى أقــــوال اإلمــــام (4)فــــي المــــذهب الواحــــد

المــذهب أيضــا : أقــوال المجتهــد فــي القواعــد األصــولية , التــي ينطلــل منهــا فــي فهمـــه 
ء المــذهب فــي النــوازل التــي ال لألدلــة , وكــذلك يــدخل فــي المــذهب أيضــا : فتــاوى علمــا

 .  (6)فتوى لإلمام فيها , وإنما يبني العلماء النظر فيها على أصول ذلك اإلمام
وعلى ذلك فالمـذهب يختلـف مـن طـور إلـى طـور , فتجـد أن المعتمـد للفتـوى فـي 
القرون األولى من نشوء المذهب , غير المعتمد في القرون المتوسـطة , والثـاني أيضـا 

 . (7)د في القرون المتأخرة , وهو أمر تتفل فيه المذاهب األربعةغير المعتم

                                                 

( أقوال اإلمام أمحد رواها عدد من تالميذه كحنبل واألثرم  وأيب داود ومهنا وغريهم ، وقد ختتلف فتوى 1)
اإلمام أمحد يف مسألتني يظهر تشاهبهما، ولعلماء احلنابلة أقوال يف طرق اجلمع أو الرتجيح بني 

 ابن تيمية (  527)ني ، املسودة ، هذه الرواايت  . انظر : كتاب الروايتني والوجه
( كتب الشافعي وأقواله رمحه هللا رواها عنه عدد من تالميذه ، ويقع يف روايتهم عنه بعض االختالف 2)

وعلماء الشافعية يرجحون ما رواه املزين والبويطي والربيع املرادي على ما رواه غريهم ، اجملموع 
 .( 1/68)للنووي 

 .( 1/49)ابن عابدين حاشية ( 3)
 .(65/ 1)( األوُجه : أقوال أصحاب اإلمام املخرجة على أصوله واملستنبطة من قواعده ، اجملموع للنووي 4)
اإلنصاف  ه ( التخريج : نقل احلكم الذي أفىت به اإلمام من مسألة إىل ما يشبهها والتسوية بينهما في5)

 .( 1/6)يف معرفة الراجح من مسائل اخلالف للمرداوي 
 .(1/40 )اشية العدوي ( ح6)
( انظر يف أطوار املذاهب والكتب املعتمدة يف كل عصر : املذهب عند احلنفية : أ.د : علي: حممد 7)

علي : حممد إبراهيم ؛ املدخل إىل مذهب الشافعي  إبراهيم ؛ اصطالح املذهب عند املالكية ، أ.د:
بن حنبل ، بدران : عبدالقادر بن  ، احلبيشي :فهد بن عبدهللا ؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد
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وبذلك يمكن القول: إن التعريف األنسب للمذهب في العرف السائد اين الفقهاء: 
اســـم جـــامع الجتهـــادات إمـــام مـــن األئمـــة , واألصـــول والقواعـــد التـــي ينطلـــل منهـــا فـــي 

واجتهادات أصحاب هذا اإلمام, اجتهاداته , واألوجه والتخريجات التي ينقلها أصحابه, 
التــي يبنونهــا علــى أصــوله وقواعــده , والمعتمــد فــي كــلم هــو مــا يصــطلح علمــا ه علــى 

 اعتماده. 
وحـــين نتتبـــع عبـــارات الفقهـــاء فـــي كتـــبهم , نجـــد أنهـــم ال يعنـــون بالمـــذهب أقـــوال 
اإلمـــام وحســـب , اـــل يطلقـــون المـــذهب علـــى كـــل مـــا تقـــدم , ممـــا يتكـــد انطبـــاق هـــذا 

 لى ما تعارف العلماء على تسميته بالمذهب .التعريف ع
 

 : معنى اإللزام بالمذهب في التعليم المطلب الثالث
بعــد التعريــف اللغــوي واالصــطالحي لمفردتــي : اإللــزام , والمــذهب , يتضــح أن 
المقصــود اهــذا البحــث هــو : اإلجابــة عــن حكــم الــزام النــاس وإثبــاتهم علــى مــذهب واحــد 

 من المذاهب الفقهية .
 

 سأل هللا تعالى التسديد في القول والعمل .وأ

 

                                                                                                                            

 أمحد بن مصطفى .
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 المبحث الثاني

 اإللزام بالمذهب في التعليم

 وفيه مطلبان :

 . التعليماإللزام بالمذهب في :  المطلب األول

 العمل في المناهج  الفقهية السعودية . :المطلب الثاني 
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 :   المطلب األول : اإللزام بالمذهب في التعليم
ســباب ألذلــك خــتالف فــي مســائله اــين العلمــاء , و قــه اإلســالمي بكثــرة االيتســم الف

. ويهمنــا مـن اإلشــارة إليهـا : معرفــة قـدر المصــاعب  (1)كثيـرة , فصـلها علمــاء األصـول
 علم مســـائل الخـــالف الفقهـــي ااتـــداء التـــي يواجههـــا الطالـــب المبتـــدك , فيمـــا لـــو كل اـــف اـــت

ب هـذه الخالفــات حفظـا , فــإن اســتيعاب ففضـال عــن مشـكلة قدرتــه العقليـة علــى اســتيعا
أســبااها والقــدرة علــى التــرجيح اينهــا ســتكون منعدمــة تمامــا , إذ إن هــذه العمليــة تحتــاج 
إلى ملكة فقهية عظيمة , ال يمكن الوصول إليها إال بعد دربة كبيـرة , واسـتيعاب علـومم 

والنحـو وعلـم  حه , وعلـم أصـول الفقـه أخر مساندة , كعلم التفسير , والحديث ومصطل
اللغـة والبالغـة , فحــين نقـرر تعلــيم الطالـب الفقـه علــى اخـتالف أقــوال العلمـاء فيــه , ال 
شك أننا سنوقعه في حرج عملي كبير , حين نضع فـي اعتبارنـا إن مقصـدنا مـن تعلـيم 
الفقه , ليس معرفته المجردة ال معرفته والعمل به , فبأي األقوال سيعمل وهو ال يملك 

 ترجيح اينها ؟.قدرة على ال
وتزداد هذه المشكلة تعقيدا لدى الطالب الذين تنتهـي عالقـتهم بالفقـه بعـد مراحـل 
الدراسة األولية , إما لتسربهم عن الدراسة أو لتخصصـهم فـي مجـاالت أخـر بعيـدة عـن 
الفقــه , فهــتالء ســيبقى اإلشــكال العملــي لــديهم قائمــا , وهــو إشــكال ال تنتهــي آثــاره عنــد 

لعمـل , اـل ربمـا تجـاوزت ذلـك إلـى نفـرة مـن أحكـام الشـريعة , وشـعور االضطراب في ا
 بعدم انضباطها , واستسالم للقول بعدم قدرتها على تلبية احتياجات المجتمعات .

لهــذا كــان التــدرج فــي تــدريس الفقــه أنســب األســاليب فــي تعليمــه , ومقتضــى هــذا 
ها , فــإذا ارتقــى فــي مرحلتــه التــدرج : أن يــتعلم الطالــب قــوال  واحــدا  فــي كــل مســألة يدرســ

الدراسية, زيد إلى تلك المسائل أدلتها التي اني  عليها , فـإذا ارتقـى فـي الـتعلم , أمكـن 
أن يـــدرس الخـــالف اـــين العلمـــاء . شـــريطة أن يقتـــرن تعلمـــه للخـــالف بمعرفـــة أســـبابه , 

                                                 

و أثر االختالف يف  /ألعالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (  لالستزادة انظر : رفع املالم عن األئمة ا1)
 القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد اخلن .
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حتــى ال تفضـــي دراســـته للخـــالف إلـــى انحــراف أو شـــك . أمـــا طـــرق التـــرجيح وأدواتـــه , 
والوصــول إلــى القــدرة علــى ا علــى مــن يريــد التخصــص فــي الفقــه تصــر فــي تدريســهفيق

 االجتهاد , الكلي أو الجزئي فيه . 
وقد كان التدرج في التدريس مبدأ  عاما  في التعليم فـي مختلـف عصـور الحضـارة 

ممــن أاــدع فــي الحــديث عــن هــذا األســلوب ]هـــ808ت:[اإلســالمية , ويزعــد ااــن خلــدون 
إذا كـان علـى  إنمـا يكـون مفيـدا   , علم أن تلقين العلـوم للمتعلمـينا " قال: والدفاع عنه , 

 , مســائل مــن كــل بــاب مــن الفــن لقــى عليــه أوال  يز  , قلــيال   وقلــيال   , فشــيئا   شــيئا   , التــدريج
ويراعـى فـي ذلـك   ويقـرب لـه فـي شـرحها علـى سـبيل اإلجمـال , هي أصول ذلـك البـاب

وعنــد ذلــك  , حتــى ينتهــي إلــى آخــر الفــن , د عليــهواســتعداده لقبــول مــا يــر  , قــوة عقلــه
وغايتهــا أنهــا هيأتــه لفهــم  , إال أنهــا جزئيــة وضــعيفة , فــي ذلــك العلــم ةيحصــل لــه ملكــ

فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة  , ثم يرجع به إلى الفن ثانية , الفن وتحصيل مسائله
ويــذكر لــه مــا هنالــك  الشــرح والبيــان ويخــرج عــن اإلجمــال ىويســتوف , إلــى أعلــى منهــا, 

ثـم يرجـع بـه وقـد  , إلى أن ينتهـي إلـى آخـر الفـن فتجـود ملكتـه , ووجهه , من الخالف
فـيخلص مـن  , إال وضـحه وفـتح لـه مقفلـه , فال يترك عويصا وال مهمـا وال مغلقـا , شد
وهـو كمـا رأيـ  إنمـا يحصـل  , هذا وجه التعليم المفيـد , وقد استولى على ملكته , الفن

بحســـب مـــا يخلـــل لـــه  , وقـــد يحصـــل للـــبعم فـــي أقـــل مـــن ذلـــك , كـــراراتفـــي ثـــال  ت
يجهلـــون طـــرق  , وقـــد شـــاهدنا كثيـــرا مـــن المعلمـــين لهـــذا العهـــد الـــذي أدركنـــا , ويتيســـر

 , ويحضــــرون للمــــتعلم فــــي أول تعليمــــه المســــائل المقفلــــة مــــن العلــــم , التعلــــيم وإفاداتــــه
 , وصـوابا فيـه , علـى التعلـيمويحسبون ذلك مرانا  , حضار ذهنه في حلهاإويطالبونه ب

ويخلطــون عليــه بمــا يلقــون لــه مــن غايــات الفنــون فــي  , ويكلفونــه رعــي ذلــك وتحصــيله
 , لفهمـه تنشـأ تـدريجا فـإن قبـول العلـم واالسـتعدادات , وقبل أن يستعد لفهمها , مبادئها

وعلـــى ســـبيل  , إال فـــي األقـــل , ويكـــون المـــتعلم أول األمـــر عـــاجزا عـــن الفهـــم بالجملـــة
 قلــــيال   ثــــم ال يــــزال االســــتعداد فيــــه يتــــدرج قلــــيال   , تقريــــب واإلجمــــال واألمثــــال الحســــيةال
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ويحـي  هـو  , واالسـتعداد ثـم فـي التحصـيل  وتكرارهـا عليـه , بمخالفة مسـائل ذلـك الفـن
وهــو حينئــذ عــاجز عــن الفهــم  , وإذا ألقيــ  عليــه الغايــات فــي البــداءات , بمســائل الفــن

ـوح   , ذهنه عنها ل  د له ك  وبعيد عن االستعدا , والوعي ب ذلـك مـن صـعوبة العلـم فـي سا
وإنما أتى ذلك من سـوء  , وتمادى في هجرانه  فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله , نفسه
 ,وال ينبغي للعلم أن يزيد متعلمـه علـى فهـم كتابـه الـذي أكـب علـى التعلـيم منـه , التعليم

وال يخلــ  مســائل  , ن أو منتهيــا  مبتــدئا كــا , وعلــى نســبة قبولــه للتعلــيم , بحســب طاقتــه
ويستولي منه على  , ل أغراضهويحص   , حتى يعيه من أوله إلى آخره , الكتاب بغيرها

اســتعد  , مــا فــي علــم مــن العلــوم ةألن المــتعلم إذا حصــل ملكــ  اهــا ينفــذ فــي غيــره ةملكــ
حتـى  , والنهـوض إلـى مـا فـوق  , وحصل له نشـا  فـي طلـب المزيـد اها لقبول ما بقي 

 , وأدركـه الكـالل , عجز عن الفهـم , وإذا خل  عليه األمر  تولي على غايات العلميس
 . (1)" هجر العلم والتعليم وا يهدي من يشاء , وانطمس فكره ويئس من التحصيل

وكالم اان خلدون وإن كان عاما  في سائر العلوم , فإن انسحابه على علم الفقـه 
ـــيم ,يـــة واضـــح جلـــي , وقـــد عرفـــ  المـــذاهب الفقه فـــألف األربعـــة هـــذا المـــنهج فـــي التعل

 علما ها كتبا تراعي هذا المسلك .
فالمختصـرات للطلبـة المبتـدئين , ثـم ننقـل الطالـب إلـى مـا هـو أوسـع منهـا , إلـى 
أن نصل إلى الكتب التي تستوعب األقوال فـي داخـل المـذهب , ثـم الكتـب التـي تحكـي 

 الف .خالف المذاهب األخرى , والتي عرف  بكتب الخ
 فمن أمثلة هذا التدرج في المذهب الحنفي :

كتــاب ادايــة المبتـــدي ألاــي الحســـن علــي اـــن عبــد الجليـــل الرشــداني المرغينـــاني 
هـــ[ وكمــا هــو واضــح مــن اســم الكتــاب , فقــد وضــعه متلفــه للمبتــدك فــي علــم 593]ت:

 الـــراجح عنـــده مـــن مـــذهب الحنفيـــة  الفقـــه , ولـــذلك اعتنـــى بـــه عنايـــة خاصـــة , فضـــمنه

                                                 

 .(  533/ 1)مقدمة ابن خلدون ( 1)
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ين فـي عصـره وهمـا الجـامع الصـغير شار متلفـه إلـى أنـه اختـاره مـن الكتـااين المعتمـدوأ
 هـ[ المعروف بالكتاب.428هـ[ومختصر القدوري]ت:189لمحمد ان الحسن ]ت:

 لهدايـــة , وهـــو شـــرح ادايـــة المبتـــدي وألـــف المرغينـــاني أيضـــا للمتوســـطين كتـــاب ا
 .(1)المكتفي كما أن له كتابا للمتقدمين في الفقه , أسماه كفاية

هــ[كتابه المعـروف 286وفي المذهب المالكي : ألف اان أاـي زيـد القيروانـي ]ت:
بالرســـالة , وقـــد صـــرح فـــي مقدمتـــه أنـــه ألفـــه لتعلـــيم الولـــدان , وذلـــك إجابـــة  لطلـــب أحـــد 
محبيه , ممن كـان يشـتغل اتعلـيم القـرآن , وأراد أن يجمـع إليـه تـدريس الفقـه , قـال ااـن 

لتني أن أكتـب لـك جملـة مختصـرة مـن واجـب أمـور الديانـة ... لمـا أاي زيد: ))فإنك سـأ
 (2) رغب  فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن .. ((

وكثـــرت بعـــد ذلـــك شـــروح الرســـالة , مـــا اـــين مختصـــر ومطـــول , مراعـــاة ألحـــوال 
 . (3)المتعلمين

تعلـيم الفقــه  ي تراعــي التـدرج فــيوفـي المـذهب الشــافعي , كثـرت أيضــا الكتـب التـ
هـــ[, فقــد 593ومــن أمثلتهــا : كتــاب غايــة االختصــار المعــروف بمــتن أاــي شــجاع ]ت:

ســألني صــنفه متلفــه لتعلــيم المبتــدئين , ونــص علــى ذلــك فــي صــدر الكتــاب بقولــه : ))
علــى مــذهب اإلمــام  , بعــم األصــدقاء حفظهــم ا تعــالى أن أعمــل مختصــرا فــي الفقــه

ليقـرب   ونهاية اإليجـاز , ورضوانه في غاية االختصارالشافعي رحمة ا تعالى عليه 
 , كثــر فيــه مــن التقســيماتوأن أز  , ويســهل علــى المبتــدي حفظــه , علــى المــتعلم درســه

هـــ[شرحا 977. وشــرحه الخطيــب الشــربيني ]ت:(4) ((وحصــر الخصــال فأجبتــه إلــى ذلــك

                                                 

 ( . 1/5 )ة املبتدي للمرغيناين اَلداية شرح بداي( 1)
 .( 73)ص الرسالة الفقهية للقريواين  (2)
( 196ص )انظر سردا ألهم شروح الرسالة يف كتاب: حماضرات يف اتريخ املذهب املالكي للجيدي ( 3)

. 
 . ( 14 /1)كفاية األخيار يف حل غاية االختصار للحصين ( 4)
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بـه المبتـدي  ليكتفـيقصد به إلى المتوسطين في طلب هذا العلم , وقـال فـي مقدمتـه: ))
. وللخطيـب الشـربيني أيضـا (1) ((عن المطالعة فـي غيـره والمتوسـ  عـن المراجعـة لغيـره

كتاب للمتقدمين في الفقه , وهو مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , كمـا 
تزخر كتب الشافعية , بعدد من الكتب الموسعة فـي فقـه الخـالف , مـن أقـدمها الحـاوي 

 ي , وهو شرح لمختصر المزني.الكبير للماورد
وفـــي المـــذهب الحنبلـــي : يمكـــن التمثيـــل بالسلســـلة الفقهيـــة التـــي أنجزهـــا اإلمـــام 

هــــ[ والتـــي تبتـــدك بكتـــاب العمـــدة , وقـــد قـــال فـــي مقدمتـــه: 620الموفـــل ااـــن قدامـــة ]ت:
))سألني بعم إخواني تلخيصه , ليقرب على المتعلمين ويسـهل حفظـه علـى الطـالبين 

 .(2) ((فأجبته إلى ذلك
اجتهــدت )) وثــاني هــذه السلســلة : كتــاب المقنــع , وقــد وضــعه للمتوســطين فقــال:

فـــي جمعـــه وترتيبـــه , وإيجـــازه وتقريبـــه , وســـطا اـــين القصـــر والطويـــل ,وجامعـــا ألكثـــر 
وفهمــه األحكـام عريـة عـن الــدليل والتعليـل , ليكثـر علمـه ,ويقــل حجمـه, ويسـهل حفظـه 

. ومن هذه الفقرة يتبين أن الموفل جعل من (3)((فيهويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر 
منهجه تجريد الكتاب من الدليل والتعليل , واقتصر فيه علـى المـذهب , وبتتبـع الكتـاب 
, نجــد المتلــف جمــع فــي كتابــه , فــي كثيــر مــن المســائل , روايتــين عــن اإلمــام أحمــد , 

قــوال , و وجــد لديــه وذلــك ليــدرب الطالــب الــذي قــد الــة هــذه المرحلــة , علــى معرفــة األ
 استعدادا  لقبول تعدد ا،راء في المسألة الواحدة.

ويـأتي كتـاب ااــن قدامـة : الكـافي فــي فقـه اإلمــام أحمـد , ثالـث المراحــل فـي هــذه 
السلسلة العلمية في الفقه اإلسالمي , والكتاب للمتقدمين فـي فـن الفقـه , فهـو أكبـر مـن 

مـن الروايـات عـن اإلمـام أحمـد , بأدلتهـا مـن  سابقيه ويذكر في المسألة الواحدة , عـددا

                                                 

 .(  4 /1)  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للشربيين( 1)
 .(  3ص) عمدة الفقه البن قدامة املطبوع مع شرحه العدة ،حتقيق: خالد عبد الفتاح (  2)
 .(  10)املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل البن قدامة (  3)
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الكتــاب والســنة . وعلــل ذلــك بقولــه : ))ليكــون الكتــاب كافيــا فــي فنــه عمــا ســواه , مقنعــا 
 .(1) لقارئه بما حواه((

واختــتم المتلـــف هــذه السلســـلة بكتابـــه المغنــي , وهـــو كتـــاب عــرض فيـــه المتلـــف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم مـن األقوال في المسألة , ناسبا إياها إلى أصحااها من 

األئمة , ثم يذكر وجه ترجيحـه , وقـد جعـل الموفـل كتابـه هـذا , علـى مسـائل مختصـر 
 هـ[.334الخرقي ]ت:

ولعله يتبين لنا من هذا التمثيل : أن تعليم الفقه على مـذهب معـين , كـان نهجـا  
العلمـاء بـه بأسـا ,  جرى عليه علماء اإلسالم , منذ استقرار المذاهب , ولم ير أحد مـن

إلــــى تحقيــــل المصــــلحة , كمــــا أنــــه األنســــب  -فــــي ذلــــك الوقــــ -ألنــــه أقــــرب المنــــاهج 
 للمستوى الذهني لعموم الطالب . 

والسؤال هنا : هل يمكن لنا أن نستخدم الطريقة نفسها فـي تـدريا الفقـه فـي 
 العصر الحاضر ؟. 

أحــد المــذاهب ولإلجابــة عــن ذلــك ال اــد أن نستصــحب , أن انحصــار التمــذهب ب
 األربعة , قد اختلف فيه فقهاء العصر الحاضر إلى  قولين مشهورين : 

: أن األصل االجتهاد , للقادر عليه , سواء أكان اجتهادا  مطلقا أم  القول األول
جزئيـــا  , وال ينبغـــي أن نخـــرج عـــن هـــذا األصـــل إال بمـــا هـــو أقـــوى , وهـــو العجـــز عـــن 

 .(2)دواتهاالجتهاد , النشغال أو عدم تحصيل أ
: أنــه ال يجــوز الخــروج عــن هــذه المــذاهب األربعــة , لخلــو هــذا  القووول الثوواني

 .(3)العصر من القادرين على االجتهاد

                                                 

 .(  2 /1)الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة (  1)
) هـ 8/5/1405سالم،الدورة الثامنة، اتريخ قرارات جممع الفقه اإلسالمي يف رابطة العامل اإل(  2)

 . ( 533) ص، فتاوى علماء البلد احلرام د : خالد اجلريسي(  167ص
 .(  80 )صالتمذهب ، عبد الفتاح اليافعي (  3)
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فالزم المذهب األول : أنه ال بأس بـأن يعـد للطـالب مـنهج للدراسـة , يختـار فيـه 
 واضــعوه قــوال فــي كــل مســألة يــرون أنــه هــو الصــواب , وذلــك دون التقيــد بمــذهب معــين

 ولكن العبرة هي موافقة الدليل . 
ـــدريس علـــى مـــذهب معـــين , حتـــى  ـــرأي , مـــن الت ـــع أصـــحاب هـــذا ال كمـــا ال يمن

  إلى دراسة آراء الفقهاء مقارنة  تتحقل الملكة الفقهية , ثم يترقى الطالب في دراسته
ـــى أحـــد المـــذاهب  ـــدريس الفقـــه إال عل ـــع مـــن ت ـــرأي ا،خـــر , فهـــو المن أمـــا الزم ال

 األربعة . 
 لة الفريقين : أد

يظهـــر لـــي أن الخـــالف فـــي هـــذه المســـألة , متصـــل بشـــكل كبيـــر بـــالخالف فـــي 
مسألة االلتزام بأحد المذاهب الفقهية , هل هو واجب أم محرم , وتفصـيل هـذا الخـالف 
ســـوف أناقشـــه عنـــد الحـــديث عـــن اإللـــزام بالمـــذهب فـــي الفتـــوى , ومـــع ذلـــك فـــإن لهـــذه 

 مصلحة .المسألة ما يخصها من االستدالل بال
يـرون أن مصـلحة الطالـب تتمثـل فـي مواكبتـه العصـر  فأصحاب القول األول

ومــن مواكبــة العصــر عــدم الوقــوف بــه أمــام االجتهــادات القديمــة , التــي ال شــك أنــه قــد 
تدخل فيها أعراف وعادات وسوائر , جعل  منها أنسب للعصر الذي ظهرت فيه وأليل 

ــــاختالف بال ــــف ب ــــاوى العلمــــاء وترجيحــــاتهم فيمــــا مضــــى تختل ــــ  فت ــــد كان دهــــم بــــه, وق
وأعصــارهم , ولــذلك كثــرت متلفــاتهم فــي الفقــه واختلــف الــراجح عنــدهم مــن عصــر إلــى 
عصر , حتى في المذهب الواحد , فالراجح عنـد المتقـدمين مـن الحنفيـة أو المالكيـة أو 

, فــإذا (1)الشــافعية أو الحناالــة يختلــف عــن الــراجح عنــد المتوســطين أو المتــأخرين مــنهم

                                                 

 فصل يف بيان الكتب املعتمدة يف كل عصر يف هذه املذاهب الدكتور حممد إبراهم علي يف حبوثه : ( 1)
 املذهب عند احلنفية 
 املذهب عند املالكية 

 املذهب عند الشافعية 
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ن تــدريس مـــذهب محــدد , اـــل الفائــدة تكمـــن فــي تجديـــد كــان األمـــر كــذلك فـــال فائــدة مـــ
البحــث فــي األقــوال وأدلتهــا , وتقريــر القــول الموافــل للــدليل , بغــم النظــر عــن موافقتــه 

 لهذا المذهب أو ذاك .
وبــذلك ســتكون األقــوال المختــارة مــع موافقتهــا للــدليل أنســب للعــرف وأقــرب لفهــم 

المنــاهج الدراســـية , ســيتيح لنـــا ذكـــر الطالــب , كمـــا أن فــتح بـــاب االجتهــاد فـــي تـــدوين 
النــوازل المعاصــرة , واســتحدا  اجتهــادات لهــا , دون أن نكــون مضــطرين إلــى الحكــم 

 . (1)على مستجدات العصر بالتخريج على ما ذكره األقدمون من علماء المذاهب
مـن  أن الفقه المذهبي قد خدم كثيـرا  أما ا،خذون بالقول الثاني : فيتوجهون إلى 

لمتون الدقيقـة , ومـن حيـث الجهـود التـي اـذل  فـي االسـتدالل لـه , والـدفاع عـن حيث ا
أدلتـــه , عـــن طريـــل مـــا ألفـــه علمـــا ه , مـــن كتـــب تفســـير آيـــات األحكـــام كأحكـــام القـــرآن 

هــ[ 543هـ[ فـي المـذهب الحنفـي , وأحكـام القـرآن الاـن العربـي]ت:370للجصا  ]ت:
هــ[ فـي المـذهب الشـافعي 504لهـراس ]ت:في المذهب المالكي , وأحكام القـرآن  للكيـا ا

, وأمثــال ذلــك أيضــا كتــب فــي أدلــة األحكــام مــن الحــديث الشــريف , وكتــب مخصصــة 
لتخريج تلك األحاديث , كما أن كتب المذاهب األربعة غنية باألقوال والروايات والوجوه 
, مما يجعـل المـذاهب غنيـة بكـل مـا يمكـن أن يتناسـب مـع جميـع العصـور , وال يخفـى 

ن من قال اتلك األقوال التي تتضمنها الكتب المذهبيـة , هـم علمـاء أفـذاذ ال نظـر لهـم أ
ــم ,  فــي عصــرنا الحاضــر , وقــد شــهدت لهــم األمــة عبــر عصــورها بالعدالــة وســعة العل

فلــيس مــن المصــلحة أن نكــرر االجتهــاد علــى يــد   وحــين نضــع منــاهج دراســية معاصــرة
شـهود لهـا , ومـا يـذكر مـن النـوازل المعاصـرة أناس ليس لهم ما لألوائل مـن القـدرات الم

                                                                                                                            

ويف املذهب عند احلنابلة راجع حبث الشيخ علي اَلندي رمحه هللا : التحفة السنية يف الفوائد والقواعد 
 الفقهية.

  وما بعدها.(  74) صاالجتهاد والعرف حملمد إبراهيم ( 1)
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فإنها ليس  من الكثرة بحيث تضطرنا للخروج عن المذهبية , كما أننا حين ننظر إليها 
 .(1)مستحضرين قواعد المذهب ومسائله القديمة , فلن نعدم الطريل للتخريج عليها

علـى الثقـة وحفزنـاه , فإذا حققنا ذلك نكون قد حفظنا صلة الطالب اتراثه العريل 
 به .

 الرأي المختار : 

يظهــر لــي : أن التفصــيل فــي القــول فــي هــذه المســألة هــو مــا ينبغــي أن يصــار 
 إليه. 

 وذلك أن الطالب على صنفين :     
ـــ: ز  الصووونف األول ـــظام  ن  ال   المـــدارسا  البز ط  ـــالتعليم العـــام  ةا يا , فـــي مـــا يعـــرف ب

لتعلـيم ومـا يشـااهها , فهـذا النـوع مـن الخاضع فـي الـبالد اإلسـالمية , لـوزارات التربيـة وا
التعلـــيم , ال يهـــدف إلعـــداد متخصـــص فـــي الفقـــه , وإنمـــا يهـــدف إلـــى تعريـــف الطالـــب 
ــة , مــن أخــالق وعبــادات , ومــا يفيــده فــي تعامالتــه  ــاليوم والليل بأحكــام دينــه المتعلقــة ب

طلـل الحالية والمستقبلية , ومـا يجعلـه علـى وعـي بالحيـاة ويتعامـل معهـا مـن منظـور من
ـــل هـــذه األهـــداف  ,مـــن اســـتعباده ر تعـــالى ـــف المختصـــون كتبـــا  ولتحقي ـــد أن يتل  , ال ا

تتناســب فــي طريقتهــا مــع األســاليب الحديثــة للتــدريس , مــن حســن العــرض , و ارتبــا  
المادة العلمية بالواقع ومراعاتها للفروق الفردية للطالب , السـيما وهـم أعـداد غفيـرة جـدا 

 تقدير أفهامهم وذكائهم وميولهم . , متفاوتون بشكل يصعب 
فهــذا الصــنف مــن الطــالب الاــد أن تكــون منــاهجهم فــي الفقــه ملتزمــة اــذكر مــا 
يرجحــه علمــاء العصــر المشــهود لهــم بالجاللــة , ســواء وافــل المــذهب أم خالفــه , وذلــك 
ألن الطالـب إنمـا يـدرس ليعمــل مباشـرة , فلـيس مـن الحكمــة أن ندرسـه خـالف مـا يفتــي 

صــره , ألننــا لــو فعلنــا ألشــعرناه بالتنــاقم اــين المــدروس والمعمــول بــه فــي بـه علمــاء ع

                                                 

  وما بعدها .(  94) صالتمذهب لليافعي ( 1)



343 
 

في التعليم اإللزام بالمذهب  
 

 

 

محيطه , وهذا حتمـا سـيتثر سـلبا علـى ثقتـه بالشـريعة أو بعلمـاء عصـره , وهـذه مفسـدة 
 ال يمكن التخلص منها حين نعمد إلى التدريس المذهبي في التعليم العام .

ب المعاهد الدينية أو من يدرسون الفقه ليتخصصوا فيه كطال:  الصنف الثاني
طالب الحلقات العلمية الخاصة , فهـتالء مـن األنسـب لهـم أن يتعلمـوا الفقـه علـى كتـب 
مذهب من المذاهب , ينتقلون بعده إلى ما هو أكبر منه , كمـا كـان الطـالب األقـدمون 
يفعلـون , ولــيس ذلــك ترجيحــا للفقــه المــذهبي , ولكـن دراســتهم علــى هــذه الطريقــة تحقــل 

 مصالح التي تهمهم لالرتقاء في طلب هذا العلم : ل  ا   ن  ما  ا  د  د  لهم ع  
أن هـذه الطريقـة ترفـع فـيهم القـدرة علـى فهـم كتـب التـرا  الفقهـي لألمـة  أحدها :

اإلسالمية , هم في أمس الحاجة إليها , ألن تلك الكتب ستكون مجـال بحـثهم ودرسـهم 
ظهـا وحـل مشـكالتها مـن اـواكير المستمر , فمن المصلحة أن يتـدربوا علـى مواجهـة ألفا

دراســتهم , وال أعنــي اــذلك أن نختــار لهــم أعســر مــا فــي كتــب الفقــه , مــن المتــون التــي 
غلـب التكلـف والمبالغــة فـي االختصـار علــى أسـلوب كتااتهـا , اــل أعنـي أن نختـار لهــم 

 من متون الفقهاء , ما يتم به الجمع اين ربطهم اتراثهم وبين الوغ إفهامهم . 
أن تلــك الكتــب قــد جمعــ  مــن المســائل الفقهيــة مــا يحصــل اهــا لقارئهــا  : الثانيــة

ملكة فقهية , تنشأ عـادة عنـد الطالـب حـين يقـرأ مـا سـطره األوائـل مـن مسـائل صـاغوها 
ادقـــة متناهيـــة , وفرقـــوا اـــين مـــا يزظـــن بـــه التشـــابه منهـــا بفـــروق دقيقـــة خفيـــة علـــى غيـــر 

ما يظن غير المتفقه االفتراق اينها المتخصصين , كما أنهم جمعوا كذلك اين مسائل م
, وكــذلك فــإن لهــم مــن وجــوه إعمــال األدلــة والجمــع اــين متعارضــاتها , مــا ال ينبغــي أن 

 يزهمل تحصيله طالبز العلم . 
وحــين يبلــة الطالــب شــأوا  مــن هــذه الدراســة , فــإن لــه أن يقــرأ فــي فــن الخــالف , 

رفـــة والدقـــة والموهبـــة مـــن والكتـــب المعاصـــرة كيـــف شـــاء , بعـــد أن تحصـــل لـــه مـــن المع
الدراسة والدربة على كتـب األوائـل , مـا يمكنـه مـن التصـدي للمشـاركة الجـادة فـي فقهنـا 

 المعاصر . 
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 المطلب الثاني : العمل في المناهج  الفقهية السعودية :

األسلوب المتبع في تأليف المناهج الفقهية في المملكة العربية السعودية أخذ بما 
 التفصيل : قدمته سابقا من

فمناهج التعليم العام , تقدم ما يعتمد على الـدليل , ولـو خـالف المـذهب الحنبلـي 
أو غيره من المذاهب , شريطة أن ال يكون مخالفـا إلجمـاع ثااـ  ,أو المشـهور المفتـى 

 به من كبار العلماء في البالد  .
م محمــد اــن أمــا منــاهج المــدارس الدينيــة كالمعاهــد العلميــة التابعــة لجامعــة اإلمــا

سـعود اإلســالمية , والمعاهــد و الــدور التابعـة للجامعــة اإلســالمية , أو المــدارس الدينيــة 
األهلية , كدار الحديث الخيريـة , والمدرسـة الصـولتية , فإنهـا تعتمـد فـي تدريسـها علـى 
ل ما قدمته من فوائد , تعود بالكثير من الخير على الطالب المتون الفقهية , لتحص 
(1). 

 .(1)الطالب

                                                 

قرار يلزم واضعي املناهج ابتباع مذهب معني ، وما نسبته للمناهج السعودية اثبت لدي ال يوجد (  1)
بتتبع كتب الفقه جلميع املراحل الدراسية ، كما تشهد له حماضر اللجان املشكلة إلعداد املناهج يف 

رس الدينية فإن إدارة تطوير املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية ، أما املدا
الفقه يف املعاهد العلمية يدرس فيه كتاب زاد املستقنع ويف املدرسة الصولتية يدرس نور اإليضاح يف 

 املذهب احلنفي والرسالة يف املذهب املالكي وخمتصر أيب شجاع يف املذهب الشافعي . 
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 مة خات

  وفيها أهم  نتائج البحث
 

ــــــــي ا تعــــــــالى   ــــــــتم الصــــــــالحات , وبعــــــــد أن وفقن ــــــــه ت ــــــــذي انعمت الحمــــــــد ر ال
ــــيم , أقــــدم اــــين يــــدي  إلتمــــام هــــذا البحــــث المــــوجز , عــــن اإللــــزام بالمــــذهب فــــي التعل

 القارك الكريم , أظهر ما تضمنه هذا البحث من نتائج . 
كثرة في مصنفاتهم استعمل الفقهاء المتقدمين مصطلح االلتزام ب -1

وتآليفهم , للداللة على إلزام اإلنسان نفسه شيئا  غير الزم له اختيارا  , 
وكانوا يطلقونه على نوعين منه , األول : التزام تبادلي , والثاني : 

 التزام فردي . 
أن التعريف الراجح لاللتزام أنه: إيجاب اإلنسان على نفسه أمرا  جائزا   -2

 شرعا  .
ام تنحصر في التصرفات التي تتم بإيجاب وقبول , مصادر االلتز  -3

والتصرفات التي تتم باإليجاب المجرد عن القبول , وأما التصرفات 
التي تنشأ بغير اختيار اإلنسان وإرادته كالفعل الضار , والفعل النافع 

 , والشرع , فإنها مصادر لإللزام ال االلتزام .
أو بقول مختار , وذلك  ال بأس من اإللزام بالمذهب في التعليم , -4

لمصلحة المتعلم , وأن ذلك كان هو المنهج الذي سار عليه 
األقدمون , كما أنه المعمول به في إعداد المناهج في المملكة العربية 

 السعودية .
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هذا .. والحمد هلل أوال و آخرًا ، وصلى هللا على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه 
 وسلم .
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 َراِجعالَمَصاِدُر َو المَ 

 
 فهرس المصادر والمراجع

أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء للدكتور  -1
 مصطفى سعيد الخن , متسسة الرسالة .

االجتهاد والعرف , محمد ان إاراهيم , دار البحو  للنشر والتوزيع ,  -2
 هـ تونس .1430الطبعة األولى ,

و ان أحمد, الزمخشري أاو القاسم محمود ان عمر ,  أساس البالغة -3
,  محمد باسل عيون السود , تحقيل: هـ(538جار ا )المتوفى: 

هـ  1419األولى ,  , الطبعة: لبنان –دار الكتب العلمية, ايروت 
 . 2 , عدد األجزاء: م 1998 -

 اصطالح المذهب عند المالكية , أ.د:علي: محمد إاراهيم. -4

سرخسي , تحقيل : أاي أصول السرخسي أاو بكر محمد ان أحمد ال -5
الوفاء األفغاني , لجنة إحياء المعرف النعمانية حيدر أباد , ودار 

 ايروت . 1393المعرفة ,

اإلقناع في حل ألفاظ أاي شجاع ,  محمد الشربيني الخطيب , :  -6
, تـحقيل : مكتب البحو   1415 -ايروت  -دار الفكر 
 دار الفكر . -والدراسات 

اجح من مسائل الخالف , المرداوي :عالء اإلنصاف في معرفة الر  -7
الدين الحسن ان علي , دار إحياء الترا  العربي , ايروت , 

 هـ , ت : محمد حامد الفقي .1406
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ادائع الصنائع , عالء الدين أاو بكر ان مسعود الكاساني , دار  -8
 الكتب العلمية , ايروت .

عبد الرز اق , محم د ان محم د ان  تاج العروس من جواهر القاموس -9
الحسيني الز بيدي , تحقيل مجموعة من المحققين , الناشر دار 

 . 40الهداية , عدد األجزاء / 
أاو محمد عبد ا ان مسلم ان قتيبة الدينوري , تأويل مشكل القرآن -10

دار الكتب العلمية, ,  إاراهيم شمس الدين , المحقل: هـ(276)
 . لبنان –ايروت 

األقضية ومناهج األحكام , ارهان الدين  تبصرة الحكام في أصول -11
إاراهيم ان محمد فرحون اليعمري , تحقيل :جمال مرعشلي , دار 

 هـ ايروت .1422الكتب العلمية ,

أحمد ان محمد ان علي ان حجر ,  تحفة المحتاج في شرح المنهاج -12
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من  , روجع  وصحح : الهيتمي
 رية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمدالمكتبة التجا,  العلماء

 , عدد األجزاء: م 1983 -هـ  1357,  ادون طبعة , الطبعة:
10 . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك , عياض  -13
ان موسى ان عياض ان عمرون , تحقيل : د أحمد بكيه محمود, 

 مكتبة الحياة ايروت و مكتبة الفكر طراالس ليبيا .

جامع البيان في تأويل القرآن( , محمد ان جرير ان ) تفسير الطبري  -14
,  هـ(310يزيد ان كثير ان غالب ا،ملي, أاو جعفر الطبري )

األولى, , الطبعة: متسسة الرسالة,  أحمد محمد شاكر المحقل:
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 .24, عدد األجزاء م 2000 -هـ  1420
إسماعيل ان أاو الفداء ( , )تفسير القرآن العظيم تفسير اان كثير -15

 , المحقل: هـ(774عمر ان كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )
دار الكتب العلمية, منشورات محمد ,  محمد حسين شمس الدين

 . هـ 1419 -األولى  , الطبعة: ايروت –علي ايضون 

 هـ .1437, 1التمذهب , عبد الفتاح اليافعي, الرسالة ناشرون ,   -16

بدا محمد ان أحمد األنصاري القرطبي الجامع ألحكام القرآن, أاو ع -17
 , دار الشعب , القاهرة .

 .13458جريدة الرياض العدد  -18

  http://www.alfekar.comجريدة الفكر اإللكترونية راب  : -19

هاب السبكي , جمع الجوامع مع حاشية المحلي , تاج الدين عبدالو  -20
 ايروت .

 حاشية اإلمام التاودي على شرح التحفة التسولي , طبعة دار المعرفة -21

عبد ا ان حجازي ان إاراهيم ,  حاشية الشرقاوي على التحرير -22
 الخلوتي األزهري الشافعي المشهور بالشرقاوي 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ,علي الصعيدي  -23
هـ دار 1412سف الشيخ محمد البقاعي , العدوي ,تحقيل : يو 
 الفكر , ايروت .

الذخيرة , شهاب الدين أحمد ان إدريس القرافي , تحقيل : محمد  -24
 م ايروت  .1994اوخبزة , دار الغرب اإلسالم ,  : األولى 

اان عاادين, ) حاشية اان عاادين ( ,  رد المحتار على الدر المختار -25
يز عاادين الدمشقي الحنفي محمد أمين ان عمر ان عبد العز 

http://www.alfekar.com/news.php?action=view&id=102
http://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84
http://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84
http://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84


350 
 

في التعليم اإللزام بالمذهب  
 

 

 

الثانية,  , الطبعة: ايروت-دار الفكر,  هـ(1252)المتوفى: 
 . 6 , عدد األجزاء: م1992 -هـ 1412

الرسالة الفقهية, ألاي محمد عبد ا ان أاي زيد القيرواني, تحقيل د  -26
الهادي حمو ومحمد أاي األجفان, دار اغرب اإلسالمي ,  : 

 هـ.1406األولى 

مالم عن األئمة األعالم لشيخ اإلسالم اان تيمية,ضمن مجموع رفع ال -27
 فتاوى شيخ اإلسالم , جمع عبدالرحمن ان قاسم   .

ن , يحي ان شرف النووي , تحقيل : زهير الشاويش , يروضة الطالب -28
 هـ ايروت .1412المكتب اإلسالمي ,  : الثالثة 

, تحقيل :  سنن أاي داود , أاو داود سلمان ان األشعث السجستاني -29
 محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الفكر , ايروت .

هـ( ,  279سنن الترمذي , ألاي عيسى محمد ان عيسى الترمذي ) -30
ايروت ,  –المحقل : بشار عواد معروف , دار الغرب اإلسالمي 

 . 6م , عدد األجزاء :  1998
,  هـ(273, أاو عبد ا محمد ان يزيد القزويني ) سنن اان ماجه -31

محم د كامل قره اللي  -عادل مرشد  -المحقل : شعيب األرنتو  
بد الل طيف حرز ا , الناشر: دار الرسالة العالمية , الطبعة:  - ع 

 . 5م , عدد األجزاء:  2009 -هـ  1430األولى, 

)الهداية الكافية الشافية لبيان حقائل اإلمام اان  شرح حدود اان عرفة -32
د ان قاسم األنصاري, أاو عبد ا, الرصاع عرفة الوافية( , محم

 , الطبعة: هـ( , المكتبة العلمية894التونسي المالكي )المتوفى: 
 . 1 , عدد األجزاء: هـ1350األولى, 
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الصحاح  , إسماعيل ان حماد الجوهري , تحقيل: أحمد عبد الغفور  -33
 هـ دار العلك للماليين , ايروت .1404عطار , الطبعة الثالثة : 

محمد ان إسماعيل ,  ()الجامع الصحيح المختصر صحيح البخاري  -34
د. مصطفى ديب البغا  تحقيل :,  أاو عبدا البخاري الجعفي

دار اان ,  جامعة دمشل -أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
,  1987 – 1407الطبعة الثالثة , ,  ايروت –كثير , اليمامة 
  . 6 عدد األجزاء :

المطبوع مع شرحه العدة , موقف الدين إان قدامة  ,  عمدة الفقه -35
تحقيل: خالد عبد الفتاح شبل ,   : األولى , متسسة الكتب 

 الثقافية , ايروت .

 دار الكتبغمز عيون البصائر , أحمد ان محمد الحنفي الحموي ,   -36
 . 4, عدد األجزاء: م1985 -هـ 1405األولى,  , الطبعة: العلمية

بلد الحرام , د : خالد ان عبد الرحمن الجريسي , فتاوى علماء ال -37
 هـ .1427متسسة الجريسي للتوزيع ,   : الثالثة, 

فتح القدير شرح الهداية , كمال الدين محمد ان عبد الواحد السيواسي  -38
 المعروف باان الهمام ,   : الثانية , دار الفكر , ايروت .

حقيل أاو الزهراء ه ( , ت 762الفروع , محمد ان مفلح المقدسي )  -39
ه , ايروت , عدد  1418حازم القاضي, دار الكتب العلمية, 

 . 6األجزاء 

القاموس المحي  , حمد ان يعقوب ان محمد ان إاراهيم الشيرازي   -40
ترتيب : الطاهر ان أحمد الزاوي , الطبعة األولى  الفيروزآبادي

 , دار الكتب العلمية , ايروت .1399:
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إلسالمي في رابطة العالم اإلسالم,الدورة الثامنة, قرارات مجمع الفقه ا -41
 ,مطبوعات رابطة العالم اإلسالمي .167هـ ,8/5/1405تاريخ 

الكافي في فقه اإلمام أحمد , موفل الدين عبد ا ان قدامة , تحقيل  -42
 : زهير الشاويش ,  : الخامسة , المكتب اإلسالمي , ايروت .

تقي الدين أاي بكر ان ,  ر االختصافي حل غاية  كفاية األخيار -43
علي عبد : تحقيل ,  محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي

,  دمشل,  دار الخير,  الحميد الطجي  ومحمد وهبي سليمان
 . 1عدد األجزاء م ,  1994

كتاب الروايتين والوجهين , أاو يعلى محمد ان الحسين الفراء ,   -44
م  مكتبة المعارف ,   تحقيل : د : عبد الكريم ان محمد الالح

 هـ.1405األولى : 

منصور ان يونس ان إدريس ,  كشاف القناع عن متن اإلقناع -45
,  هالل مصيلحي و مصطفى هالل , تحقيل:هـ(1051البهوتي )
 . 6 , عدد األجزاء: هـ1402 , الطبعة: ايروت –دار الفكر 

: تحقيل,  أاو عبد ا محمد الحطاب ,الكالم في مسائل االلتزام  -46
  الناشر: دار الغرب اإلسالمي/لبنان . ,  د.عبدالسالم محمد الشريف

دار ,  , محمد ان مكرم ان منظور األفريقي المصري  لسان العرب  -47
 . 15 , عدد األجزاء : ايروت , الطبعة األولى –صادر 

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر , عبد الرحمن ان محمد ان  -48
هـ ( , تحقيل : 1078شيخي زاده ) سليمان الكليبولي المدعو ب

م 1998 -هـ 1419خليل عمران المنصور , دار الكتب العلمية , 
. 
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 . المجموع  , يحي ان شرف النووي, دار الفكر -49

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي , تأليف : د عمر الجيدي ,  -50
 منشورات عكاظ.

 تحقيل : , محمد ان أاي بكر ان عبدالقادر الرازي  , مختار الصحاح -51
ايروت , الطبعة طبعة  –محمود خاطر , مكتبة لبنان ناشرون 

 . 1 , عدد األجزاء : 1995 – 1415جديدة , 
 . م1993دائرة المعاجم ـ مكتبة لبنان ـ   -52

المذهب عند الحنفية : أ.د : علي: محمد إاراهيم ,  : األولى ,  -53
 جامعة أم القرى .

القاضي أاو يعلى,  , لوجهينالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين وا -54
محمد ان الحسين ان محمد ان خلف المعروف اـ اان الفراء 

مكتبة ,  د. عبد الكريم ان محمد الالحم تحقيل: هـ(458)المتوفى: 
 م( .1985 -هـ 1405األولى ) , الطبعة: المعارف, الرياض

, آل تيمية ] ادأ اتصنيفها الجد  : مجد  المسودة في أصول الفقه -55
هـ( , وأضاف إليها األب, : 652ن عبد السالم ان تيمية )ت : الدي

هـ( , ثم أكملها االان الحفيد : 682عبد الحليم ان تيمية ) ت: 
محمد محيي الدين عبد  , المحقل : هـ( [728أحمد ان تيمية )

 . دار الكتاب العربي , الناشر : الحميد

 . المصباح المنير , أحمد ان محمد ان علي الفيومي  -56
معجم مقاييس اللغة , أاو الحسين أحمد ان فارس ان زكريا ,تحقيل  -57

هـ , دار الجيل, 1411: عبدالسالم محمد هرون ,الطبعة األولى 
 ايروت.
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عمر ان رضا ان محمد راغب ان عبد الغني كحالة ,  معجم المتلفين -58
ايروت, دار إحياء الترا   -مكتبة المثنى ,  هـ(1408الدمشل )

 . 13 عدد األجزاء:,  العربي ايروت
المعجم الوسي  , إاراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ  -59

, عدد  مجمع اللغة العربية , تحقيل: دار الدعوة,  محمد النجار
 . 2 األجزاء:

, 1405المغني, موفل الدين عبدا ان أحمد ان قدامة ,دار الفكر,  -60
 ايروت .

فاظ المنهاج , شمس الدين, محمد مغني المحتاج إلى معرفة معاني أل -61
 دار الكتب العلمية,  هـ(977ان أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )

 . 6 عدد األجزاء:,  م1994 -هـ 1415األولى,  الطبعة:, 
أاو القاسم الحسين ان محمد المعروف ,  المفردات في غريب القرآن -62

ان صفوان عدن , المحقل: هـ(502بالراغب األصفهانى )المتوفى: 
 , الطبعة: دمشل ايروت -دار القلم, الدار الشامية ,  الداودي
 . ه 1412 -األولى 

مقاييس اللغة , أاو الحسين أحمد ان فارس ان زكريا ,تحقيل : عبد  -63
هـ  دار الجيل , ايروت  1411السالم محمد هرون ,الطبعة األولى 

. 

, الطبعة :  1984 -ايروت  -مقدمة اان خلدون  دار القلم  -64
 الخامسة .

المقنع في فقه اإلمام أحمد ان حنبل , موفل الدين عبد ا ان أحمد  -65
 ان قدامة , دار الكتب العلمية , ايروت .
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المهذب , أاو إسحاق إاراهم الشيرازي , تحقيل: زكريا عميرات, دار  -66
 هـ ايروت .1416الكتب العلمية ,  : األولى : 

مس الدين أاو عبد ا ش ,  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  -67
محمد ان محمد ان عبد الرحمن الطراالسي المغربي, المعروف 

,  دار الفكر,  هـ(954بالحطاب الرععيني المالكي )المتوفى: 
 , 6 , عدد األجزاء: م1992 -هـ 1412الثالثة,  الطبعة:

أحمد فهمي نظرية التعسف في استعمال الحل في الفقه اإلسالمي ,  -68
   . أاوسنة

مجد الدين أاو السعادات المبارك  , النهاية في غريب الحديث واألثر -69
ان محمد ان محمد ان محمد اان عبد الكريم الشيباني الجزري اان 

 م1979 -هـ 1399ايروت,  -المكتبة العلمية ,  هـ(606األثير )
, عدد محمود محمد الطناحي -د الزاوى طاهر أحم , تحقيل:
  .5:األجزاء

هـ( , نشره مصطفى البااي 593الهداية , لعلي ان أاي بكر المرغيناني ) -70
 الحلبي .
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