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 باللغة العربيةملخص 
 م.م. ضياء مجيل عبداهلل 

أنه قد أشتمل على أحكام ، العظيمة التي يتضمنها هذا الدين األمورأن من 
لت األدلة الشرعية من و االدراسة قد تن كانت هذهلذلك ، قليلة تتعلق بالتكاليف الشرعية

ية اإلسالمالمطهرة التي يمكن من خاللها أثبات أن الشريعة  الكريم والسنة النبوية القرآن
بحيث يستطيع المكلف أن يقوم بأداء ما فرضه اهلل ، على أحكام تعبدية قليلة قد اشتملت

 ا  قادر  تجعلهعظمة هذا الدين لالمكلف كما أن إدراك ، عليه من أحكام بسهوله ويسر
بسبب ما يطلع ، ل أعداء الدين االفتراء عليهاو اإذا ح، على الدفاع عن دينه وشريعته

 .عليه من أمور تجعله على يقين بعظمة هذا الدين
  الكلمات المفتاحية: قلة التكاليف، األحكام التعبدية، األركان الخمسة

  
LOW COST IN DEVOTIONAL PROVISIONS 

THE FIVE PILLARS AS A MODEL 

Mrs. Dhia Jameel Abdullah 

Summary  

That one of the great things included in this religion is that it 

included few provisions related to the legal costs. Therefore, this 

study dealt with the legal evidence from the Noble Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet, through which it can be proven that the 

Islamic Sharia has included a few devotional rulings, so that he 

can The person responsible is to perform the rulings that God has 

imposed upon him with ease and ease, and the taxpayer's 

awareness of the greatness of this religion makes him able to 

defend his religion and its Sharia, if the enemies of the religion try 

to slander them، because of what he knows of things that make him 

certain of the greatness of this religion. 
Keywords: Low, Costs, Legality. 
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 املقدمة 

ولك الحمد ، وااليمان اإلسالماللهم لك الحمد على نعمة  ،الحمد هلل رب العالمين
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك ، أن جعلنا من أمة محمد عليه الصالة والسالم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله  ،وأشهد أن محمد اعبده ورسوله ،له
 وبعد: ...وصحبه أجمعين

 من أجل عمارة، جده في هذا الكونأو و ، اإلنسانلقد خلق اهلل سبحانه وتعالى 
ومنهم النبي ، لذا فإن اهلل بعث لهم األنبياء والرسل، األرض وعبادته و والخضوع له

والخاتمة ، هي الشريعة الخالدة، فكانت شريعته، رحمة ونور يستضاء بهليكون  محمد 
كما أن اهلل خص هذه األمة بمزيه لم تكن توجد عند باقي ، ية السابقةو اللشرائع السم

 وهي أن التكاليف الشرعية جاءت ميسرة ال مشقة، ية السابقة لهاو ااألمم والديانات السم
الطبيعة البشرية التي من عاداتها أنها تنفر من حتى تتماشى مع ، فيها وال عسر

كما أن أحكام ، لك بسبب ما فطرت عليه من الضعفوذ، عقيداتوتمقت الت، الصعوبات
كما لم تستطيع أن ، زلل أوأحكاما ال تقبل النسخ وال يدخل لها زيغ  يةاإلسالمالشريعة 

رة السليمة والقويمة منهاج الفط منحرف عن أو مضلل أو، تنال من أحكامها شبهة كافر
 هذا الدين ل أعداءو اإذ ال يخفى على أحد من الناس عامة والمسلمين خاصة كم ح

ثارة الشبهات واالفتراءات والكالم المضلل حول أحكامه وتعاليمه منذ نزول  التشكيك وا 
فكانت من بين هذه االفتراءات والشبهات أنه قد أشتمل على ، الكريم إلى يومنا القرآن
بحيث ال يستطيع المكلف القيام بها وعند دراسة هذه األحكام ، من التكاليف الكثير

نجد أن ما قد أثاره أعداء هذا الدين ، الشرعية وما اشتملت عليه من رخص وتخفيفات
إذ يتضح أن التكاليف الشرعية ليست تكاليف بما ، األمورمجرد كذب وتزيف للحقائق و 

نما هي ، فوق قدرته أو اإلنسانال يستطيع المكلف القيام بها ولم تكن فوق طاقة  وا 
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لذا كانت ، بسهوله ويسر دون صعوبة تكاليف سهله وخفيفة ويستطيع المكلف القيام بها
الصالة والصيام ن و وهي النطق بالشهادتي، اإلسالمل دراسة أركان و اهذا البحث قد تن

كما أن ، بحيث اتضح أن أحكامها قليله، والزكاة والحج وبيان ما اشتمل عليه من أحكام
ألنه يصبح على يقين ، يجعل من المسلم متمسك بدينه بصورة كبيرة األمورفهم هذه 

كما يجعل المسلم ممتلك للدليل ، المكلف بان دينه دين رحمه يراعي كل أحوال وظروف
بحيث يتمكن من مناقشة المشككين بعظمة هذا الدين وكمال ، لبرهان الساطعالقاطع وا
 أحكامه.

 أهمية الموضوع وسبب االختيار:
 هي أني، أن من بين األسباب التي جعلتني أختار الكتابة في هذا الموضوع

عليه من أحكام فضال  أردت توضيح عظمة هذا الدين وتبين الحقيقة حول ما أشتمل
 لت هذا الموضوع قليلة حسب اطالعي.و االدراسات التي تنفأن ، عن ذألك

 منهج الدراسة:
ية إلى سورها ومواضيعها في المصحف بذكر اسم السورة القرآنعزو اآليات  -1

 ورقم اآلية.
 خرجت األحاديث الواردة. -2
ل مرة ثم أكتفي و أذكر بطاقة الكتاب كاملة في الهامش عند ذكر المصدر أل -3

 ب والجزء والصفحة عند أعادة ذكره.بذكر اسم الكتا
 :اآلتين تكون خطته مرسومة على النحو أوقد اقتضت حالة البحث 

 تعريفها وثمارها وغاياتها. التكاليف الشرعية: تمهيد 
 التكاليف المتعلقة بالشهادتين. قلةل: و المطلب األ 
  :التكاليف المتعلقة بالصالة.قلة المطلب الثاني 
  :التكاليف المتعلقة بالصيام.قلة المطلب الثالث 
  :التكاليف المتعلقة بالزكاة.قلة المطلب الرابع 



 

 351 

 ( 10 ) 

  :التكاليف المتعلقة بالحج.قلة المطلب الخامس 
  :متهيد

 التكاليف الشرعية تعريفها ومثارها وغاياتها
في  أمرمن  ما تكلفت ةوالكلف): التكاليف مصدر كلف: بيان التكاليف في اللغة

 ءه بما يشق عليه وتكلفت الشيأمر ي أ)وكلفه تكليفا  .(1)(والجمع كلف حق أونائبة 
شمته على مشقة تجذا إ الشيءوتكلفت  ،(2)(حق أو ما تتكلفه من نائبة   ةتجشمته والكلف
 .(3)عادتك( وعلى خالف

لزام فعل فيه مشقة )إوالتكاليف ، (4)(ةلزام ما فيه كلفإ): صطالحا  االتكاليف 
 .(1)ومشقة( ةي حملتك على ما فيه كلفأمن قولهم كلفتك عظيما  ةوكلف

                                                           

هـ(، تحقيق: د. مهدي 170الفراهيدي البصري )ت أبو عبد الرحمن الخليل بن عمرو بن تميم، العين (1)
 محمد بن، ، تهذيب اللغة5/372: ب.ت ،ب.ط ،دار ومكتبة الهالل، د إبراهيم السامرائي، المخزومي

دار إحياء التراث ، هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب370أبو منصور )ت، أحمد بن األزهري الهروي
 .10/140 م:2001، 1ط، بيروت ،ربيالع

، ه(393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2)
 .4/1424 :م1987-ه1407 ،4ط، بيروت، دار العلم، احمد عبدالغفور عطار: تحقيق

محمد بن محمد بن محمد ابن  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن، ثرالنهاية في غريب الحديث واأل (3)
محمود محمد ، طاهر أحمد الزاوي: هـ(، تحقيق 606عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت

محمد بن مكرم بن ، ولسان العرب، 4/196 م:1979–هـ 1399 ،بيروت، المكتبة العلمية، الطناحي
، دار صادر، ه( 711االفريقي )تجمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي ، علي أبو الفضل

جمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي ، نوارومجمع بحار األ، 9/307 :ه1414، 3ط، بيروت
 :م1967-ه1387، 3ط، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، ه(986الهندي الفتني الكجراتي )ت

4/428. 
أيوب بن ، المصطلحات والفروق اللغوية، الكليات معجم في 1/107: التوقيف على مهمات التعاريف (4)

محمد ، عدنان درويش: هـ(، تحقيق1094أبو البقاء الحنفي )ت، موسى الحسيني القريمي الكفوي
 .1/299: ت،ب، ب، ط، بيروت، الرسالةمؤسسة ، المصري
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 ثمار وغايات التكاليف الشرعية 
نها شريعة جامعة أ اإلسالممتازت بها شريعة ان من الخصائص العظيمة التي إ

الكريم والسنة النبوية في كثير من النصوص  القرآنن أحيث  اإلنسانحتاج إليه يلما 
ليه الروح من الغذاء والشراب وراحة البدن وغيرها من إهتمت وراعت تحقيق ما تحتاج أ

ل من عنصرين و وجعل اصل خلقه وتكوينه األ اإلنسانخلق  خرى فاهلل األ األمور
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن قال تعالى: هما الروح والتراب

ن هذان العنصران اللذان هما اصل أو  ،(2)خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
لهما احتياجات ومتطلبات فغذاء الجسم الذي خلق من التراب فإن غذائه  اإلنسانتركيب 

نواع أنعام التي هي من ثمار وغيرهما وكذلك األأرض من زرع و ما ينبت ويخرج من األ
أن ا الروح فأمرض من النباتات الذي يخرج من األ تأكليضا أ فإنها اإلنسانغذاء 

 فاهلل  ،(3)يةو اغذائها من خالل تعاليم الشرع من عبادات وغيرها من التعاليم السم
قال  ،(4)ليه وهي نسبة تشريف وتكريمإسان نسب الروح نعندما تكلم عن أصل خلق اإل

 مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت متتعالى: 

 حك جكمق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حطمض خض حض جض

ضافها إليه على أ ناقة اهلل()هذه : فقوله ،(5)خل حل جل مك لك خك

                                                                                                                                                                 

محمد بن علي ابن القاضي حامد بن محمد صابر الفاروقي ، كشف اصطالحات الفنون والعلومموسوعة  (1)
 .1/504 م:1996 ،1ط، بيروت، مكتبة لبنان، دحروج: قيقحت، ه(1158بعد  الحنفي التهانوي )ت

 .72-71 تاناآلي ،ص ةسور  (2)
حقوق الطبع محفوظ ، الدكتور. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القران الكريم (3)

 .171ص م:2003-هـ 1421، 1ط، للمؤلف
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر (4)

، دار الكتب العلمية، تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد، ه(542ندلسي المحاربي )تاأل عطيةبن 
 .4/501: هـ1422 ،1ط، بيروت

 .73 اآلية ،عرافاأل ةسور  (5)
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ن متطلبات الروح أذلك يتبين  فعند (1)كما في قوله بيت اهلل ظيمسبيل التخصيص والتع
تمثل غذاء وطاقة  به الشرع فالعبادات التي افترضها اهلل  أمريكون من خالل ما 

بحيث يظل الفرد مشغول ، تتقوى بها الروح حيث )تربي في النفس مراقبة دائمة هلل 
خمس مرات ينصرف فيها عن كل ما  قلاألبل في اليوم على ، اهلل كل يوم بذكر القلب

 ،(2)ليجدد في كل صالة نشاطه الروحي مع ربه(، يشغله من مغريات الدنيا وشهواتها
دعها اهلل أو التي  فالصالة لها تأثير كبير على روح المسلم فهي تقويها وتمدها بالطاقة

فإن  لذلك، (3)كانت الصالة )بمثابة وجبات من الغذاء الروحي( لذلكفي هذه العبادات 
اهلل عليه من العبادات وغيرها من  أفترضهالمسلم إذا دخل في دين اهلل وقام بما 

 ٰه مه جه هن قال تعالى: ،ناالطمئنا التكاليف الشرعية تحصل له حالة من
القلوب  هي اهلل لذكر ، فالقلوب التي تطمئن(4)هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي

طاقة للروح فيتحول تأثيره على  فذكر اهلل يكون ،(5)نها غير مطمئنةإأما الكافرة ف المؤمنة
والثاني ذكر اهلل على  القرآنإنه : )قوالن أحدهما (ذكر اهلل)القلوب والمعنى المراد من 

فالمؤمن ينطبق عليه كال المعنين المقصود للذكر فاذا كان المقصود من  ،(6)طالق(اإل
فالمؤمن مصدق للقران ومتبع لما جاء به واذا كان المقصود به الذكر على  القرآنالذكر 

                                                           

بو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء أمحيي السنة ، معالم التنزيل في تفسير القرآن: ينظر (1)
 ،1ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عبدالرزاق المهدي: تحقيق، ه(510البغوي الشافعي )ت

 .2/206، ه1440
 .242ص .ت:د ،األزهري للتراثالمكتبة ، للقيم الخلقية والتشريعية علي صبح القرآنيالتصوير  (2)
هـ(، 1399عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبداهلل الدوسري )ت، جوبة المفيدة لمهمات العقيدةاأل (3)

 .1/23: م1982-هـ1402، الكويت، مكتبة دار األرقم
 . 28 اآلية ،سوره الرعد (4)
: تحقيق، ه(313)ت إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ،عرابها  ن و آمعاني القر : ينظر (5)

 .148-3/173: م1988-ه1408، 1ط، بيروت، عالم الكتب، عبدالجليل عبده
، (هـ597جمال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت، زاد المسير في علم التفسير (6)

 .2/494 هـ:1422، 1ط ،بيروت، تاب العربيكالدار ، عبد الرزاق المهدي: تحقيق
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ثناء دعائه أوفي ، تهو طالق فالمؤمن يذكر اهلل في جميع أحواله في صالته وعند تالاإل
ان فهو مكذب للقران وغير مر الكافر فهو خارج عن األأما ، قاتهأو واستغفاره وسائر 

وقد بين فعند ذلك ال يحصل التزكية لهذه الروح  فهو ال يذكر اهلل  وكذلكمصدق له 
يعيش في حالة من القلق وعدم الرضا  اإلنسانالتكاليف الشرعية يجعل  تركن أ القرآن

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حققال تعالى:  ،انشراح النفس أو

بين  فاهلل  ،(2)الذكر القرآنسماء أأي اعرض عن كتابي فأن من  ،(1)جم هل مل
أي  َّعرض عنه وتناساه وأخذ من غيرهأنزلته على رسولي و أي وما أمر )من خالف : أن

بل صدره )ضيق( حرج لضاللة وأن تنعم ، وال انشراح لصدره، له طمأنينةفال  افي الدني
فأن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين ، شاء ما شاء وسكن حيث ظاهر ولبس ما شاء واكل

  .(3)في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة( فال يزال، وحيرة وشك فهو في قلق، والهدى
 : ولاملطلب األ

 التكاليف املتعلقة بالشهادتنيقلة 
من ضالل  أن يخرجهم مما فيه من اجل إلى الناس  النبي لقد بعث اهلل 

فكانت ، الذي جعل لهم فيه الرحمة والهداية والخير العظيمإلى دين اهلل  ليدخلوا وشرك
هي أن المكلف عندما يدخل في دين اهلل فإنه يبدأ ، هذه الرحمة شكالأمن مظاهر و 

ركن  أول لك يكون الشخص قد بدأفعند ذ وبعد النطق بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين
إذ روي، )عن ابن  لكن ذالنصوص الشرعية التي تبيوقد جاءت  من أركان هذا الدين،

                                                           

 .124 اآلية ،سوره طه (1)
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ، ن الكريمآتفسير القر : ينظر (2)

 .374ص: هـ1410، 1ط، بيروت ،ق: الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهاللتحقيهـ(، 751ت)
هـ(، 774تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )، العظيمن آتفسير القر  (3)

 .323-5/322: هـ 1419، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ق: محمد حسين شمس الدينتحقي
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بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن :  قال: قال رسول اهلل عمر 
يتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان( قام الصالة، وا    .(1)محمدا رسول اهلل، وا 

وكذلك من األدلة األخرى التي تبين أن أول خطوة يخطوها المسلم في طريق 
قال: بينما  )عمر بن الخطاب  ما روي عن النطق بالشهادتين اإلسالم والتوحيد هي
ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد  نحن عند رسول اهلل 

، فأسند الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي 
حمد أخبرني عن اإلسالم، فقال ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا م

، وتقيم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل : »رسول اهلل 
، قال: «الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال

  .(2)صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه(
طق بالشهادتين ليكون المكلف قد دخل لك فإن اهلل عندما أمر بالنفضال عن ذ

 في حمى اإلسالم فإن اهلل لم يأمر بالبحث عن النوايا أو السبب الذي جعل المكلف
و بسبب خوفه من قوة أيمان الحقيقي ينطق بالشهادة وهل كان نطقه بالشهادة لمجرد اإل

قال:   لك ما روي عن أسامة بن زيداب والدليل على ذلك من األسبو لغير ذأ اإلسالم
إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من  )بعثنا رسول اهلل 

األنصار رجال منهم، فلما غشيناه، قال: ال إله إال اهلل فكف األنصاري فطعنته برمحي 

                                                           

محمد زهير بن : تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، أخرجه البخاري في صحيحه (1)
سالم على بني اإل باب قول النبي ، يمانهـ، كتاب اإل1422 ،1ط، الناصر، دار طوق النجاةناصر 
 (.8رقم ) 1/11خمس 

محمد : تحقيق هـ(،261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت، أخرجه مسلم في صحيحه (2)
باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر يمان، كتاب اإل، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي
 (.8رقم ) 1/36: وعالمة الساعة
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« يا أسامة، أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل»، فقال: حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي 
  .(1)ا، فما زال يكررها، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(ذتعو قلت: كان م

ن النطق بالشهادة تكفي ليدخل المكلف إلى دين اإلسالم من غير أفهذا يبين 
قلة لك مظهر من مظاهر وفي ذ مسالالبحث عن النوايا التي دفعته إلى دخول اإل

أنه يجوز لمن ال يحسن العربية ومنه أيضا  ، سالمفي أول ركن من أركان اإلالتكاليف 
)أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن  :(2)أن ينطق بهما بالعجمية قال النووي

العربية فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان ألصحابنا الصحيح منهما أنه يصير مسلما 
  .(3)لوجود اإلقرار وهذا الوجه هو الحق وال يظهر لآلخر وجه(

)والمقصود : بجواز النطق بالشهادتين بغير العربية إذ يقول (4)الماوردي قالو 
بالشهادتين اإلخبار عن التصديق بالقلب، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية 

من أركان اإلسالم أن الشريعة  في الركن األول كذلك من مظاهر التخفيف، (5)والعربية(
بالشهادة اذا نطق بها في حال كونه صبي  بعد بلوغه بتجديد النطق لم تأمر الصبي

                                                           

: أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة باب بعث النبي ، كتاب المغازي، أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 (.4269رقم ) 5/144

حوران  يحيى بن شرف بن مري بن حسن اإلمام محي الدين أبو زكريا موله ووفاته في نوآ من قرى (2)
ليه نسبته له مصنفات كثيرة في  : هـ(، ينظر األعلم676) مات رحمه اهلل سنة ،ه والحديثقلفابسوريا وا 

8/149. 
هـ(، دار 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3)

 .1/149: هـ1392، 2ط، بيروت ،إحياء التراث العربي
حكام السلطانية األ له مصنفات كثيرة منها محمد حبيب أبو الحسن الماوردي ولد في البصرةعلي بن  (4)

خير الدين بن محمود بن محمد ، عالماأل :ينظر، هـ(974مات رحمه اهلل سنة ) ،والنكت والعيون وغيرها
 .4/327م: 2005، 15ط، دار العلم للمالين هـ(،1396الدمشقي )ت بن علي بن فارس الزركلي

الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  (5)
: م1999-هـ1419 ،1ط، لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: علي محمد معوض، هـ(450)ت
2/96. 
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حيث أن )أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة 

يه أن يخاطبه والصالة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على ول
ن كان اإلقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه  حينئذ بتجديد الشهادتين، وا 

 .(1)يسبق وجوب الصالة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك(
 : املطلب الثاني

 التكاليف املتعلقة بالصالةقلة 
بعد النطق بالشهادة وقد وردت  اإلسالمالصالة هي الركن الثاني في أن 

 حئ جئ يي ىي ني، قال تعالى: منهاالنصوص الشرعية التي توكد وجوبها 

اهلل  أمر، (3)ن الصالة فريضةأقد بين  اآليةمن خالل هذه  فاهلل  ،(2)مئ خئ
 خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح، قال تعالى: بها المكلفين من عباده

 ،(4)مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حطمض خض حض جض مص
يصعب على الناس  أوقاتها كثيره بحيث يشق أو عندما فرض الصالة لم يجعل  فاهلل 

نما جعلها أالقيام بواجبها و  قات قليله حتى أو في داء ما افترضه اهلل عليه بصورة صعبة وا 
 ةوالليلقات خمس فقط في اليوم أو بان جعلها  وذلكالمكلفين القيام بواجبها  يستطيع

  :منها ،دلة على ذلك كثيرةواأل

                                                           

العز الحنفي األذرعين صدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن محمد ابن أبي ، شرح العقيدة الطحاوية (1)
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة ، أحمد شاكر: هـ(، تحقيق792الصالحي الدمشقي )ت

 .1/27: هـ1418، 1ط، واإلرشاد
 .103 اآليةمن  ،النساء ةسور  (2)
 هـ(، تحقيق104المخزومي )ت التابعي المكي القرشي تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر :ينظر (3)

 م:1989-هـ1410 ،1ط، مصر، يثدالح اإلسالميدار الفكر ، محمد عبد السالم أبو النيل: الدكتور
أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب األملي، وجامع البيان في تأويل القران، 1/404

 .9/967 م:2000-هـ1420 ،1ط، الرسالة مؤسسة، أحمد شاكر: تحقيق هـ(،310الطبري )ت
 .45 اآلية ،سوره العنكبوت (4)
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ليلة أسري به  )فرضت على النبي : قال  نس بن مالكأما روي عن 
إنه ال يبدل القول  يا محمد: ثم نودي ،ثم نقصت حتى جعلت خمسا   ،الصلوات خمسين 

ن لك بهذه الخمس خمسين فرضه اهلل  ان مأجمعت على أمة ن األأكما  ،(1)(لدي، وا 
 . (2)خمس صلوات على المسلمين

، على عباده الخمس التي افترضها اهلل  تاو هذه الصلفإن ، فضال عن ذلك
 أن أو اها صعب  ؤ داأبحيث يكون ، واحد في وقت هايجعللم وجعلها سببا للفوز بالجنة 

 ةقات متفرقأو نما جعلها في ا  و ، األخرىداء باقي الواجبات أيقصر في  اإلنسانجعل ي
ذكرها اهلل وقد قات و وهذه األحسن وجه أالقيام بها على  اإلنسانحتى يستطيع  ومتباعدة

 نت مت زت رت يب ىب نبقال تعالى:  ،في كتابه العزيز واستنبطها العلماء
قات أو قد ذكر مواعيد و  اآليةفي هذه  فاهلل ، (3)نث مث زث رث يت ىت

قبل »المقصود بها صالة الفجر وقوله تعالى « طلوع الشمسل بق» :الصالة فقوله
المقصود بها صالة  ،«ومن اليل فسبحه»وقوله  الظهر والعصر أي: صالة« الغروب

 حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ، قال تعالى: (4)المغرب والعشاء

                                                           

أبو عيسى ، الترمذي، محمد بن عيسى بن سوره بن موسى الضحاك، أخرجه الترمذي في سننه (1)
براهيم عطوة معوض، أحمد محمد شاكر: تحقيق (،ـهـ279)ت شركة ومكتبة ، ومحمد فؤاد عبد الباقي وا 

باب ماجاكم فرض ، الصالةأبواب  م،1975-ه1395 ،2ط، مصر، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 .حديث أنس حديث حسن صحيح غريب: وقال (.213) رقم 1/417: اهلل على عباده من الصلوات

 هـ(،449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك )ت: تحقيق، شرح صحيح البخاري البن بطال :ينظر (2)
 .2/8م: 2002-هـ1423 ،2الرياض ط، السعودية، مكتبة الرشد، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق

 .39 اآلية ،ق ةسور  (3)
أبو عبداهلل محمد بن ، ، الجامع ألحكام القران22/376: الطبري، نآجامع البيان في تفسير القر  :ينظر (4)

أحمد : هـ(، تحقيق671أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت
براهيم أطفيش وأنوار التنزيل  ،17/24 م:1964-هـ1384، القاهرة ،دار الكتب المصرية، البردوني وا 

، هـ(685، ناصر الدين أبو سعيد عبداهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )تلوأسرار التأوي
 .5/144: هـ1418 ،1ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق
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نها في أموعد الصالة و  قد بينت اآليةفهذه  ،(1)مج حج مث هتمت خت
ن أيؤدي إلى  أو ،قات متفرقة ومتباعدة وليست في وقت واحد بحيث يكون فيه مشقةأو 

المقصود  نأذلك ، بأمورهم الشخصيةداء باقي واجباتهم والقيام أيقصر الناس عن 
 «وزلفى من الليل»هر وصالة العصر ظبطرفي النهار هو صالة الصبح وصالة ال

  .(2)تعني صالة المغرب والعشاء
محددة في زمن  أوقات التي فرض اهلل بها الصالة لم يجعلها محصورة و وهذه األ

فيه  زمننما جعلها ضمن ا  و ، دائها والقيام بهاأبحيث يشق على المكلف ، وقت واحد أو
ن يؤديها المكلف وهذا من رحمة اهلل بعباده أحتى يستطيع ، ومتسع من الوقت مرونة

، واجب ما بإداءحوال وظروف يكون فيها مشغوال أقد يطرأ عليه  اإلنسانن أفاهلل يعلم 
أن ، التي تتبين فيها قلة التكاليف الشرعية المتعلقة بفريضة الصالة األمورمن  كذلك

ية لم تجعل عدد ركعات الصالة كثيرة بحيث تجعل الناس في حرج اإلسالمالشريعة 
ن صالة الظهر أهل العلم على أجمع أفقد ) نما هي ركعات قليلة:ا  هم و أمر وضيق من 

ن عدد صالة العصر أو ، ربع ركعات يخافت فيها بالقراءة ويجلس فيها جلسة للتشهدأ
بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة ربع كصالة الظهر ال يجهر فيها أ

ليتين منها بالقراءة و ن عدد صالة المغرب ثالثا يجهر في الركعتين األأو ، للتشهد
ن عدد أو ، خرة جلسةليتين جلسة للتشهد واآلو ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين األ

 اآلخرتينويخافت في  ليتين منها بالقراءةو هر في الركعتين األجربعا يأصالة العشاء 

                                                           

 .114اآلية  ،سوره هود (1)
: هـ(، تحقيق150)ت أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخي، تفسير مقاتل بن سليمان (2)

والوسيط في تفسير القران ، 1/303 هـ:1423 ،1ط، بيروت ،التراث إحياءدار ، عبد اهلل محمود شحاته
هـ(، 486النيسابوري الشافعي )ت، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، المجيد
، دار الكتب العلمية، خرونآوالشيخ على محمد معوض و ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق
 .2/469ن: آومعالم التنزيل في تفسير القر  ،2/594: م1994-هـ1415، 1ط، لبنان، بيروت
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ن عدد صالة الصبح ركعتين يجهر أو ، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسه للتشهد
  .(1)فيهما بالقراءة فيها جلسة واحدة للتشهد هذا فرض المقيم(

فضال عن ذلك فإن من الرحمة بالعباد التي جعلها اهلل في فريضة الصالة هي 
، قال الصالة وهذه الحالة تكون في حالة السفرل فيها عدد ركعات قن هناك حاالت يأ

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل ملتعالى: 

باح القصر من أن اهلل قد أبينت  اآلية فهذه ،(2)هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي
 ، وروي عن السيدة عائشة(4)ربع ركعات إلى ركعتينأ، فجعلت الصالة من (3)الصالة
وزيد في ، فأقرت صالة السفر، والسفر )فرضت الصالة ركعتين في الحضر :قالت 

ال صالة المغرب فإن إفهذا الحديث يدل على قصر الصالة ، (5)صالة الحضر(
                                                           

، (هـ319بن المنذر النيسابوري )تأبو بكر محمد بن إبراهيم  ،جماع واالختالفاألوسط في السنن واإل (1)
-هـ1405 ،1ط، السعودية ،الرياض ،دار طيبة، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

 .2/318: م1985
 .101اآلية  ،النساءسوره  (2)
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي ، نآتفسير القر  (3)

، الرياضدار الوطن ، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس: تحقيق، هـ(489الشافعي )تالحنفي ثم 
، وفتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل 1/417 :م1997-هـ1418 ،1ط، السعودية

 .1/585 هـ:1414 ،1ط، دمشق، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير هـ(،1250الشوكاني اليمني )ت
هـ(: 427أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت، نآوالبيان عن تفسير القر الكشف : : ينظر(4)

 .3/373: م2002، هـ1422، لبنان، بيروت، ثإحياء الترا دار، بي محمد بن عاشورأاإلمام : تحقيق
، عظميمحمد مصطفى األ: تحقيق، هـ(179المدني )ت األصبحي، مالك بن أنس بن عامر أطو الم (5)

-هـ1425 ،1ط، أبو ظبي األمارات، واإلنسانيةالخيرية  لألعمالمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
أبو ، بو داود في سننهأأخرجه ، (154، رقم )2/201: قصر الصالة في السفر، كتاب السهو، م2004

هـ(، 275داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني )ت
باب ، تفريع صالة السفر، .تد .ط،د، بيروت، المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميد: قيقتح

محمد ناصر ، صحيح سنن أبي داود: ينظر، سناده صحيحإحديث  (،1198) رقم 2/3: صالة المسافر
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فلم ، (1)ال يزاد عليها وال ينقص منها في السفر ثالثةن عدد ركعاتها أعلى جماع اإل
 .(2)وتر النهار ألنهاتقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في صالة الفريضة 

 بأندلة كلها تبين مدى رحمة هذا الدين وتمام فضله اهلل على عباده األ فهذه
بحيث ال يؤدي القيام بما يشتمل عليه من تكاليف ، ةوقليل ةجعل تكاليف العبادة فيه سهل

فعال الصالة وواجباتها لم تقتصر أن أكما ، الحرج على المكلفين أودخال المشقة إإلى 
ن تكاليف أالتي تبين  األموريضا من أنما ا  و ، فقطعلى ما ذكرنا من أمور التيسير 

ن الصالة لم يفرضها اهلل، بحيث يكون وقت القيام بها مدة أومن ذلك ، الصالة قليلة
حوال المصلي وقدرته أنما يكون طول الصالة وقصرها حسب ظروف و ا  و ، ةطويل

  .منفرد أومراعاة أحوال المصلين إذا كان يصلي في جماعة  وكذلك، ونشاطه
تم من أخف صالة وال أما صليت وراء إمام قط : قال  أنس فقد روي عن

النبي 
مع التمام وعدم ، (4)الرفق بالمصلين اإلمامن على أيبين  ، وهذا الحديث(3)

إني ألقوم في ): نه قالأ ، وفي ذلك ما روي عن الرسول (5)التقصير في واجباتها

                                                                                                                                                                 

 م:2002 -هـ1423، 1ط، الكويت، هـ(، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع1420الدين األلباني )ت
4/359. 

 .3/58: بن بطالال، شرح صحيح البخاري: ينظر (1)
 .3/85: البن بطال ،ينظر شرح صحيح البخاري (2)
رقم  1/143: بكاء الصبي دالصالة عنخف أباب من ، كتاب األذان، في صحيحه، خرجه البخاريأ (3)

(708). 
الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج عبد ، كشف المشكل من حديث الصحيحين ينظر: (4)

 .3/210 .ت:د .ط.د ،الرياض، دار الوطن، علي حسين البواب: تحقيق ،هـ(597الجوزي )ت
: .تد .ط.د، مطبعة السنة المحمدية، ابن دقيق العيد، حكامإحكام اإلحكام شرح عمدة األ: ينظر (5)

1/247. 



 

 362 

 ( 10 ) 

فأتجوز في صالتي كراهية أن اشق ، الصبيفأسمع بكاء ، طول فيهاأن أريد أالصالة 
  .(2)يراد به التقليل من القراءة «فأتجوز» ، فقوله (1)مه(أعلى 

في الصالة وخلفه  اإلمامن يطيل أكما يفهم منها عدم جواز ، ثحادياألفهذه 
تدل على قلة التكاليف الشرعية في  فكذلكغير ذلك  أوضعفاء  أوناس فيهم صبيان أ

 الصالة.
 : الثالث املطلب

 التكاليف املتعلقة بالصيام قلة
ن أالتي يمكن من خاللها إدراك قلة التكاليف المتعلقة بالصيام  األمورمن 

فضال ، مةمرة واحدة في العام وهذا من رحمة اهلل بهذه األإال الشريعة لم تفرض الصيام 
 رئّٰ ِّ، قال تعالى: يامه قليلة ولم تجعلها كثيرةأالشريعة جعلت  ذلك فإنعن 

 ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زثرث يت

م وهي جمع قلة اعبر عن رمضان بأي إنماعندما تكلم عن الصوم ) القرآنو ، (3)ىل
والمعدودات كنايه ، ه على المكلفينمر يضا تهوينا ألأووصف بمعدودات وهي جمع قلة 

 .(4)(دال يعولذلك يقولون: الكثير  ألن الشيء القليل يعد عدا القلةعن 

                                                           

 ، رقم1/143: عند بكاء الصبيخف الصالة أباب من ، كتاب األذان، خرجه البخاري في صحيحهأ (1)
(707). 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ، عمدة القارء شرح صحيح البخاري: ينظر (2)
 .5/245: بيروت ،دار إحياء التراث العربي هـ(،855تالغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )

 .184 اآلية ،سوره البقرة (3)
الدار ، هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت التحرير والتنوير، (4)

 .2/161: هـ1984 ،تونس، التونسية للنشر
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، بحيث يكون في ذلك مشقة على المكلف، يام الصيام كثيرةألم يجعل  فاهلل 
نما جعلها  وقد  ز مدة الصيام فوق ذلكو ان تتجأقليلة وهي شهر واحد ال يجوز  ايام  أوا 
ذكر  ن رسول اهلل أ روي )عن ابن عمر  إذ، يام الشهرأمقدار  بين الرسول 

وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة ، وهكذا، الشهر هكذا: فضرب بيده فقال، رمضان
  .(1)ن غم عليكم فاقدروا له ثالثين(إلرؤيته ف افصوموا لرؤيته وافطرو 

هي شهر واحد فال  يام الصوم التي افترضها اهللأعدد  رمن هنا يتبين مقدا
يام أقد بين مقدار عدد  ألن الرسول  ؛ن يكون صيام رمضان أكثر من شهرأيجوز 

ن وقت الصيام في اليوم أكما  يام الصيام.أا يتضح قلة عدد نومن ه، الشهر الواحد
والصيام في اللغة: يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر  طويل الواحد ليس

فطار عند غروب ن يكون اإلأيقتضي  لإلفطارن الحكم الشرعي أكما ، (2)الصادق
على تعجيل الفطر  للداللة «إلى» لها غاية اختير «يللإلى ال»: فقوله تعالى ،(3)الشمس

  .(4)«حتى» ال تمتد معها الغاية بخالف «إلى»ن أل ؛عند غروب الشمس
في سفر وهو  كنا مع رسول اهلل )، قال: فى أو روي عن عبد اهلل بن أبي 

، فقال: يا رسول «لنا جدحايا فالن قم ف»صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: 
انزل، »قال: يا رسول اهلل، فلو أمسيت؟ قال: « جدح لنااانزل ف»اهلل لو أمسيت؟ قال: 

                                                           

كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤيته الهالل والفطر لرويته وأنه إذا ، أخرجه مسلم في صحيحه (1)
 (.1080) رقم 2/259غم في أوله أو في أخره أكملت عدة الشهر ثالثين يوما: 

هـ(، تحقيق: محمد نعيم 817)ت يبادآالفيروز مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب أ، القاموس المحيط (2)
: م2005-هـ1426، 8ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، العرقُسوسي

 .11/607 :، ولسان العرب1364
 .1/517 :ن العظيمآتفسير القر  (3)
 .2/181 التحرير والتنوير: (4)
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، فنزل فجدح لهم، فشرب «جدح لنااانزل ف»، قال: إن عليك نهارا، قال: «جدح لنااف
  .(1)(«إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم»، ثم قال: النبي 

استحباب تعجيل الفطر وانه ال يجب إمساك جزء من الليل  يث يدل علىفالحد
جماع علماء المسلمين إن أكما  ،(2)مطلقا بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر

 .(3)ن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمسأعلى 
  

                                                           

 (.1955) رقم 3/36: باب متى يحل فطر الصائم، كتاب الصوم، خرجه البخاري في صحيحهأ (1)
محمد : تحقيق، شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي فتح الباري (2)

 .4/197 :هـ1379 ،دار بيروت فواد عبد الباقي،
أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر بن ، في الموطأ من المعاني واألسانيد االتمهيد لم (3)

وزارة ، مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري: هـ(، تحقيق463عاصم النمري القرطبي )ت
 .62/10 :هـ1387، المغرب، عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية
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 : املطلب الرابع
 التكاليف املتعلقة بالزكاةقلة 

نما  إن قلة التكاليف لم تقتصر على العبادات البدنية مثل الصالة والصوم وا 
نجدها اشتملت أيضا  العبادات المالية والتي تتمثل بالزكاة فعند التأمل في أحكام الزكاة 

قليلة ال تشكل أي ثقل على المسلم فاهلل سبحانه وتعالى لم يفرض الزكاة على الفقير 
نما جعلها على األ روي )عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال:  فقد ،دون الفقراء غنياءوا 
صبت أإذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول اهلل،  كنا عند رسول اهلل 

ثم أتاه  عنه رسول اهلل ( 1)من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض
من قبل ركنه األيسر،  من قبل ركنه األيمن فقال: مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه

صابته أ، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول اهلل فحذفه بها، فلو فأعرض عنه رسول اهلل 
حدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة ثم أ: يأتي لعقرته، فقال رسول اهلل  أوجعته، و أل

 .(2)يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى(
 

                                                           

إشارة إلى أنه ال ينبغي لمن كان مثله في الحاجة وعدم كمال الصبر على الفقر أن  ،إنما أعرض عنه  (1)
ال فالأبل ينبغي له  ،يتصدق بكل ماله  ،ن يصرفه في مصالحه فأن وجد فضال  بعد ذلك تصدق به وا 

ف وهو أي رماه بها من الحذ ،وقوله )فحذفه بها( ،فلما تمادى على مراده ولم يفهم باإلشارة أفهمه بالعبارة
ينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي  ،وقوله )لعقرته( أي جرحته أو قتلته ،الرمي بالحصى

 .9/325داود: 
والحاكم في  ،(1673رقم ) 2/128باب الرجل يخرج من ماله:  ،كتاب الزكاة ،في سننه داودأخرجه أبو  (2)

بن نعيم بن  هعبداهلل الحاكم محمد بن عبداهلل بن محمد بن حمدوي، أبو المستدرك على الصحيحين
مصطفى عبد القادر : هـ(، تحقيق405)ت، بي الطمهاني النيسابوري المعروف بابن البيعظالحاكم ال

( وقال: هذا حديث صحيح 1507رقم ) 1/573: هـ1411 ،1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا
 .على شرط مسلم ولم يخرجاه
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على الفقراء وفي هذا نوع وشكل من أشكال قلة فالشريعة لم تفرض الزكاة 
ن الشريعة عندما فرضت الزكاة على إغنياء فالتكاليف الشرعية على المسلم وحتى األ

أن  أوولم توجب الزكاة بمجرد أن يكون المسلم غني  ،موالهم فإنها جعلت فيها شروطأ
ذلك  اإلسالمفي  يضا  شكل من أشكال قلة التكاليف الشرعيةأيصير عنده مال وفي ذلك 

أن الشريعة جعلت على المال الذي يكون مستحق للزكاة أن ينقضي عليه عام كامل 
 .(1): )ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول(قال رسول اهلل 

زكاة الزروع في باإلضافة إلى ذلك فأن الشريعة قد جعلت نسبة ومقادير قليلة 
ن أ أوت في ذلك بين ما تكون هذه الزروع تسقى بطريقة فيها تكلفة فرقكما والمحاصيل 

 يكون سقي الزروع من غير تكلفة عن طريق المطر.
العشر، وما سقي ( 2)كان عثريا   أو: )فيما سقت السماء والعيون قال رسول اهلل 
 .(3)بالنضح نصف العشر(

ألن  ،والعيون العشرفالشريعة جعلت فيما كان السقي فيه عن طريق األمطار 
حيث ما كان يسقى عن طريق ( 1)السقي بهذه الطريقة تكون فيه التكلفة والمؤنة قليلة

                                                           

 ،حديث حسن ،(1573رقم ) ،2/100باب في زكاة السائمة:  ،كتاب الزكاة ،أخرجه أبو داود في سننه( 1)
جمال الدين أبو  ،ينظر: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيعلي

مؤسسة الريان للطباعة  ،تحقيق: محمد عوامة ،هـ(762محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيعلي )ت
وقال: الحافظ العراقي: أخرجه أبو داود من  ،2/328م: 1997-هـ1418 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،والنشر

خبار: سفار في األسفار في تخريج ما في األحياء من األالُمغني عن حمل األ ،حديث علي بإسناد جيد
248. 

سقي السواني وقال بعضهم: النضح ما سقي  ( وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي وقوله بالنضح هو ما2)
واحدها ناضح واألنثى ناضحة، ينظر: عمدة القاري بالدوالي والرشا والنواضح األبل التي يستقى عليها 

 .9/72شرح صحيح البخاري، العيني: 
ير باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم  ،كتب الزكاة ،( أخرجه البخاري في صحيحه3)

 .(1483رقم ) 2/126عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا : 
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ل جعالمطر ال يحتاج إلى دواب من أجل السقي باإلضافة إلى ذلك أن الشريعة لم ت
: )ليس فيما زكاة على المقدار والكمية القليلة مما يخرج من الزروع قال رسول اهلل 

 .(3)من تمر، وال حب صدقة(( 2)ساقأو دون خمسة 
فهذا الحديث يبين أن الشريعة لم تفرض على القليل مما يخرج من الزروع زكاة 
نما افترضت أن يكون في ذلك مقدار محدد حتى يكون مستحق للزكاة وهي خمسة  وا 

ح ويبين قلة وسهولة سق أما إذا كان اقل من ذلك فال تكون فيه زكاة وهذا أيضا  يوضأو 
التكاليف الشرعية فيما يتعلق بأمور الزكاة وكذلك ما افترضته الشريعة على المقدار 

وهي نسبة قليلة ال تؤثر ؛ (4)خراجه من الذهب والفضة فإنها جعلته ربع العشرإالواجب 
 ن الشريعةإالتي تكون فيها زكاة مثل زكاة الغنم ف األمورغنياء وكذلك في باقي على األ

ربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا أكانت  إذا( 5)جعلت )في صدقة الغنم في سائمتها
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثة مائة، 

                                                                                                                                                                 

 .3/529ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال: ( 1)
ينظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى  ،( جمع وسق والوسق ستون صاع بصاع النبي 2)

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل  ،إكمال المعالم بفوائد مسلم
-هـ1419 ،1ط ،مصر ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،يحيى إسماعيل .تحقيق د ،هـ(544)ت

 .3/461م: 1998
 .(979رقم ) 2/674كتاب الزكاة:  ،مسلم في صحيحه، أخرجه (3)
: .تد ،4ط، دمشق، سوريا، ، دار الفكرالزحيليبن مصطفى وهبة  .د ،دلتهأينظر: الفقه اإلسالمي و  (4)

3/1822. 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ينظر: ،أي راعيتها ال المعلوفة (5)

المطبعة الكبرى ، هـ(923تعبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )
 .3/46: هـ1323، 7ط ،األميرية، مصر
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ففيها ثالث شياه، فإذا زادت على ثالث مائة ففي كل مائة شاه، فإذا كانت سائمة الرجل 
 .(1)دة فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها(ناقصة من أربعين شاه واح

فهذا الحديث يبين المقدار الواجب في زكاة الغنم وهي نسبة قليلة ال تؤثر على 
ن ال زكاة أغنام سائمة وهو دليل على غنياء كما أن الحديث ذكر أن تكون هذا األاأل

 .(2)في األغنام التي تكون معلوفة وغير سائمة
 : املطلب اخلامس

 التكاليف املتعلقة باحلجقلة 
من األدلة التي تبين أن األحكام المتعلقة بفريضة الحج قليلة ما روي )عن أبي 

، فقال: أيها الناس قد فرض اهلل عليكم الحج فحجوا، قال: خطبنا رسول اهلل  هريرة 
 : لو قلتفقال رجل: أكل عام يا رسول اهلل ؟ فسكت حتى قالها ثالثا ، فقال رسول اهلل 

نعم لو جبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
ذا نهيتكم عن أمر نبيائهم، فإذا أسؤالهم واختالفهم على  تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وا 

 .(3)شيء فدعوه(
نما فرضه مرة  فهذا الحديث يدل على أن اهلل  لم يفرض الحج كل عام وا 

لو  واحدة وفي ذلك يتضح قلة التكاليف التعبدية المتعلقة بفريضة الحج ذلك أن اهلل 
ألن الحج يتطلب السفر  ،جعل الحج كل عام لكان في ذلك مشقة وعناء على الناس

يستغرق  واالنتقال ألداء مناسك الحج وهذا يحتاج إلى جهد ونفقة ألجل السفر كما أنه
ما جعلت الشريعة الحج مرة واحدة ثم العودة إلى األهل وعند وقت للذهاب ألداء المناسك

                                                           

 .(1454رقم ) ،2/118باب زكاة الغنم:  ،كتاب الزكاة ،( أخرجه البخاري في صحيحه1)
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،( ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين2)

وعمدة  ،1/39.ت: د ط..د ،الرياض ،دار الوطن ،هـ( تحقيق: علي حسين البواب597الجوزي )ت
محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد  ،وسبل السالم ،9/19العيني:  ،القاري شرح صحيح البخاري

دار  ،هـ(1182المعروف كأسالفه باألمير )ت ،الحسيني الكحالني ثم الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين
 .1/515.ت: د ط..د ،الحديث

 .(1337رقم ) 2/975رة في العمر: باب فرض الحج م ،كتاب الحج ،أخرجه مسلم في صحيحه (3)
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في العمر صارت بذلك التكاليف التعبدية التي تتعلق بالحج قليلة فمن هذا يتبين ويتضح 
 شكالها التعبدية وهذا من رحمة اهلل تعالى بالعباد.أقليلة في جمع  اإلسالمأن تكاليف 
 

 

 اخلامتة
حسانه األعمال الصالحات والصالة والسالم على ، الحمد هلل الذي تتم بفضله وا 

فقد تم من خالل هذه : وبعد، محمد الهادي إلى طريق الحق وسبيل المكرمات سيدنا
وفيما يأتي  نموذجا  أاألركان الخمسة  التعبدية حكامفي األ الدراسة بيان قلة التكاليف

  األمورتلخيص ألهم النتائج التي استطعت الوصول إليها ضن هذه الرسالة في 
 : يأتي

عداء الشريعة أي وكشف وتوضيح كذب وافتراء اإلسالمبيان عظمة الدين  -1
إذ أنهم يزعمون ، لون التشكيك والطعن بأحكام الدينو اية الذين يحاإلسالم

 القيام بها.أن أحكام الشريعة ال يستطيع المكلف 
ومثال ذلك أن ، بيان أن األحكام الشرعية المتعلقة باألحكام التعبدية قليلة -2

، متفرقة ومتباعدة ةزمنأقات وتكون في أو الصالة لم تفرض إال خمس 
داء ما يتعلق به أدائها وفي نفس الوقت ال تشغله عن أبحيث ال يصعب 

 ير أمور حياته.وغير ذلك فيما يتعلق بتدب، مثل طلب الرزق من واجبات
أن المسلم عندما يدرك ويصل إلى قناعة تامة بقلة األحكام التي اشتملت  -3

 يمانه وحبه لشريعته الخالدة.إعليها الشريعة فعند ذلك سوف يزداد 
ية قد اإلسالميقرأ األدلة الشرعية التي تبين أن الشريعة  عندما أن المسلم -4

 اإلسالمعداء أتضمنت أحكام تعبديه قليله فعند ذلك سوف يستطيع مناقشة 
حكامه يصعب أحكام الدين وادعاء أن أحول  الشبهات لقاءإلون و االذين يح
 القيام بها.

أن الشريعة كما احتوت على تكاليف شرعية فهي أيضا احتوت على  -5
الصيام في حال مثل ، داء ما كلغ به من عباداتأرخص لمن عجز عن 

 المرض والسفر.
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 اإلسالمأن غير المسلمين عندما يعرفوا ويقتنعوا بأن التكاليف التي فرضها  -6
خول على فيه لما دعلى المكلف قليله فعند ذلك سوف يشجعهم على ال

 وسهوله فهمها وتطبيقها.ه يرون من قليله تكاليف
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 املصادر واملراجع
 الكريم. القرآن

لمهمـــات العقيــــدة: عبـــد الـــرحمن بـــن محمــــد بـــن خلـــف بــــن األجوبـــة المفيـــدة  .1
، 1ط، مكتبــــــــة دار األرقــــــــم، الكويــــــــت، هـــــــــ(1399تعبــــــــد اهلل الدوســــــــري )

 م.1982-هـ1402
مطبعـــــة الســـــنة ، إحكـــــام اإلحكـــــام شـــــرح عمـــــدة األحكـــــام: ابـــــن دقيـــــق العيـــــد .2

 ب.ت. .ط.د، المحمدية
خيـــــــر الـــــــدين بـــــــن محمـــــــود بـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن فـــــــارس ، عـــــــالماإل .3

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــم للماليـــــــــــــــن هــــــــــــــــ(،1396الدمشـــــــــــــــقي )تالزركل ، 15ط، دار العل
  .م2005

األوســــط فــــي الســــنن واإلجمــــاع واالخــــتالف: أبــــو بكــــر محمــــد بــــن إبــــراهيم  .4
ـــــذر النيســـــابوري ) ـــــو حمـــــاد صـــــغير أحمـــــد ، هــــــ(319تبـــــن المن ـــــق: أب تحقي

-هــــــــ1405 ،1ط، الســــــعودية ،الريــــــاض ،دار طيبــــــة، بــــــن محمــــــد حنيــــــف
 م.1985

المكتبــــــــة ، الخلقيــــــــة والتشــــــــريعية: علــــــــي صــــــــبحالتصــــــــوير القرآنــــــــي للقــــــــيم  .5
 األزهرية للتراث.

تفســـــير القـــــرآن: أبـــــو المظفـــــر، منصـــــور بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الجبـــــار ابـــــن  .6
هـــــــ(، 489تالســــــمعاني التميمــــــي الحنفــــــي ثــــــم الشــــــافعي ) يأحمــــــد المــــــروز 

ـــــيم بـــــن عبـــــاس بـــــن غنـــــيم ـــــوطن، ، المحقـــــق: ياســـــر بـــــن إبـــــراهيم وغن دار ال
 م.1997 -هـ1418، 1ط، السعودية ،الرياض

: أبــــو الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن «ابــــن كثيــــر»تفســــير القــــرآن العظــــيم  .7
هــــــــ(، المحقـــــــق: محمـــــــد 774ت)ي كثيـــــــر القرشـــــــي البصـــــــري ثـــــــم الدمشـــــــق
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ــــــــدين ــــــــي ، حســــــــين شــــــــمس ال ــــــــب العلميــــــــة، منشــــــــورات محمــــــــد عل دار الكت
 هـ.1419 ،1ط، بيروت ،بيضون

ــــرآن الكــــريم  .8 ــــيم»تفســــير الق ــــن الق ــــن «اب ــــي بكــــر ب ــــن أب ــــن : محمــــد ب ــــوب ب أي
هــــــــ(، المحقـــــــق: مكتـــــــب 751تســـــــعد شـــــــمس الـــــــدين ابـــــــن قـــــــيم الجوزيـــــــة )

ــــــــــراهيم  ــــــــــة واإلســــــــــالمية بإشــــــــــراف الشــــــــــيخ إب الدراســــــــــات والبحــــــــــوث العربي
 هـ.1410 ،1ط، بيروت ،رمضان، دار ومكتبة الهالل

تفســـــير مجاهـــــد: أبـــــو الحجـــــاج مجاهـــــد بـــــن جبـــــر التـــــابعي المكـــــي القرشـــــي  .9
ـــــــدكتور 104تالمخزومـــــــي ) ـــــــق: ال ـــــــو هــــــــ(، المحق ـــــــد الســـــــالم أب محمـــــــد عب

ـــــــــــل ـــــــــــة، مصـــــــــــر، ، الني -هــــــــــــ1410، 1طدار الفكـــــــــــر اإلســـــــــــالمي الحديث
 م.1989

التمهيــــد لمــــا فــــي الموطــــأ مــــن المعــــاني واألســــانيد: أبــــو عمــــر يوســــف بــــن  .10
ــــــــي  ــــــــد البــــــــر بــــــــن عاصــــــــم النمــــــــري القرطب عبــــــــد اهلل بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عب

محمـــــد عبـــــد الكبيـــــر  ،تحقيـــــق: مصـــــطفى بـــــن أحمـــــد العلـــــوي، هــــــ(463ت)
، المغـــــــــــــرب ،رة عمـــــــــــــوم األوقـــــــــــــاف والشـــــــــــــؤون اإلســـــــــــــالميةوزا، البكـــــــــــــري
 هـ.1387

تهــــــذيب اللغــــــة: محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن األزهــــــري الهــــــروي، أبــــــو منصــــــور  .11
ـــــــــراث ، المحقـــــــــق: محمـــــــــد عـــــــــوض مرعـــــــــب، هــــــــــ(370ت) دار إحيـــــــــاء الت

 م.2001، 1ط، بيروت ،العربي
ـــــــد  .12 ـــــــدين محمـــــــد المـــــــدعو بعب ـــــــى مهمـــــــات التعـــــــاريف: زيـــــــن ال التوقيـــــــف عل

الـــــرؤوف بــــــن تــــــاج العـــــارفين بــــــن علــــــي بــــــن زيـــــن العابــــــدين الحــــــدادي ثــــــم 
ـــــــــــــاهري ) ـــــــــــــب1031تالمنـــــــــــــأوي الق ـــــــــــــاهرة، هــــــــــــــ(، عـــــــــــــالم الكت ، 1ط، الق

 م.1990-هـ1410
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جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر بـــن  .13
المحقــــق: أحمــــد محمــــد ، هـــــ(310تجعفــــر الطبــــري )غالــــب اآلملــــي، أبــــو 

 م.2000-هـ1420، 1ط، مؤسسة الرسالة، شاكر
وســـــــننه  الجــــــامع المســـــــند الصــــــحيح المختصـــــــر مـــــــن أمــــــور رســـــــول اهلل  .14

: محمـــــد بـــــن إســـــماعيل أبـــــو عبـــــداهلل البخـــــاري «صـــــحيح البخـــــاري»وأيامـــــه 
المحقـــــق: محمـــــد زهيـــــر بـــــن ناصـــــر الناصـــــر، دار طـــــوق النجـــــاة ، الجعفـــــي
، 1ط، عـــــن الســـــلطانية بإضـــــافة تـــــرقيم محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي( )مصـــــورة
 هـ.1422

: أبــــــو عبــــــد اهلل محمــــــد بــــــن «تفســــــير القرطبــــــي»الجــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن  .15
أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح األنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين القرطبـــي 

بـــــــراهيم أطفـــــــيش، هــــــــ(671ت) دار الكتـــــــب ، تحقيـــــــق: أحمـــــــد البردونـــــــي وا 
 م.1964-هـ1384، 2ط، القاهرة ،المصرية

الحــــــاوي الكبيــــــر، أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن حبيــــــب  .16
تحقيــــــــق: علــــــــي ، هـــــــــ(450البصــــــــري البغــــــــدادي، الشــــــــهير بالمــــــــاوردي )ت

-هـــــــ1419 ،1ط، لبنــــــان ،دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، محمــــــد معــــــوض
 .م1999

دراســــات فــــي علــــوم القــــرآن الكــــريم: د. فهــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ســــليمان  .17
 م.2003-هـ1424 ،12ط، الرومي

زاد المســــير فــــي علــــم التفســــير: جمــــال الــــدين أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن بــــن  .18
هــــــ(، المحقـــــق: عبـــــد الـــــرزاق المهـــــدي، 597تعلـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــوزي )

 .هـ1422 ،1طبيروت،  ،دار الكتاب العربي
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ســــــبل الســــــالم: محمــــــد بــــــن إســــــماعيل بــــــن صــــــالح بــــــن محمــــــد الحســــــني،  .19
اهيم، عـــــز الـــــدين، المعـــــروف كأســـــالفه الكحالنـــــي ثـــــم الصـــــنعاني، أبـــــو إبـــــر 

 ت..ب .ط.د، هـ(، دار الحديث1182تباألمير )
ود ســـــليمان بـــــن األشـــــعث بـــــن إســـــحاق بـــــن بشـــــير اود: أبـــــو داســـــنن أبـــــي د .20

ـــــتاني ) س  هــــــ(، المحقـــــق: محمـــــد 275تبـــــن شـــــداد بـــــن عمـــــرو األزدي الس ج 
 بيروت. ،المكتبة العصرية، صيدا، محيي الدين عبد الحميد

صــــدر الــــدين محمــــد بــــن عــــالء الــــدين علــــي بــــن  ،الطحاويــــةشــــرح العقيــــدة  .21
محمـــــــــــد ابـــــــــــن أبـــــــــــي العـــــــــــز الحنفـــــــــــي األذرعـــــــــــين الصـــــــــــالحي الدمشـــــــــــقي 

وزارة الشـــــؤون اإلســـــالمية واألوقـــــاف ، أحمـــــد شـــــاكر: هــــــ(، تحقيـــــق792)ت
 .هـ 1418، 1ط، والدعوة واإلرشاد

مرشــــد ذوي الحجــــا والحاجــــة إلــــى ســــنن »شــــرح ســــنن ابــــن ماجــــة المســــمى  .22
ــــ ــــن ماجــــه والق محمــــد األمــــين بــــن «: ول المكتفــــى علــــى ســــنن المصــــطفىاب

ري الكــــري  ــــرل ــــوبي الهل ــــوي األثي ــــن حســــن اأُلرمــــي العلل  ــــن يوســــف ب ــــد اهلل ب عب
يطي مراجعـــــة لجنـــــة مـــــن العلمـــــاء برئاســـــة: األســـــتاذ الـــــدكتور هاشـــــم ، الُبـــــول

 ،دار المنهــــــاج، المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، محمــــــد علــــــي حســــــين مهــــــدي
 م.2018-هـ1439، 1ط، جدة

ــــــ .23 ــــــل م  ل لقلاض  يح ُمس  ــــــح  ــــــر ُح صل ل ــــــم  بفلولائ ــــــد   يشل ــــــاُل الُمع  ــــــمَّى إ كمل يلــــــاض الُمسل ع 
ــــن عيــــاض بــــن عمــــرون اليحصــــبي الســــبتي،  ــــل م: عيــــاض بــــن موســــى ب ُمس 

ــــــــو الفضــــــــل ) يل، دار 544تأب ــــــــملاع  ــــــــى إ س  يل ــــــــدكتور يح  ــــــــق: ال هـــــــــ(، المحق
 م.1998-هـ1419، 1طالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 
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اح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة: أبـــــو نصـــــر إســـــماعيل بـــــن حمـــــاد الصـــــح .24
هــــــــ(، تحقيـــــــق: أحمـــــــد عبـــــــد الغفـــــــور عطـــــــار، 393تالجـــــــوهري الفـــــــارابي )

 م.1987- هـ1407 ،4طبيروت،  ،دار العلم للماليين
ــــــــــاني اصــــــــــحيح ســــــــــنن أبــــــــــي د .25 ــــــــــدين األلب ود: الشــــــــــيخ محمــــــــــد ناصــــــــــر ال

، 1ط، مؤسســـــــــــة غــــــــــــراس للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، الكويــــــــــــت، هــــــــــــ(1420ت)
 م.2002-هـ1423

ـــــــل بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن عمـــــــرو بـــــــن تمـــــــيم ، العـــــــين .26 ـــــــرحمن الخلي ـــــــد ال أبـــــــو عب
المحقـــــــــق: د مهـــــــــدي المخزومـــــــــي، د ، هــــــــــ(170تالفراهيـــــــــدي البصـــــــــري )

 دار ومكتبة الهالل.، مرائياإبراهيم الس

فــــــتح البــــــاري شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري: أحمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن حجــــــر أبــــــو  .27
يثـــــه: محمـــــد فـــــؤاد رقـــــم كتبـــــه وأبوابـــــه وأحاد، الفضـــــل العســـــقالني الشـــــافعي

ــــاقي ــــد الب ــــدين ، عب ــــى طبعــــه: محــــب ال ــــام بإخراجــــه وصــــححه وأشــــرف عل ق
، عليـــــه تعليقـــــات العالمـــــة: عبـــــد العزيـــــز بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن بـــــاز، الخطيـــــب

 .هـ1379بيروت،  ،دار المعرفة
ـــــة وأهـــــما  .28 ـــــرعيَّة واآلراء المذهبيَّ ـــــامل لألدلاـــــة الشَّ ـــــُه )الشَّ ـــــُه اإلســـــالمُي وأدلَُّت الف ق 

ـــــن  ـــــة ب ـــــة وتخريجهـــــا(: د. وله بل ـــــث النَّبويَّ ـــــة وتحقيـــــق األحادي ـــــات الفقهيَّ النَّظريَّ
، دار الفكر ل يا ي   دمشق. ،سوريَّة ،مصطفى الُزحل

ـــــدين أبـــــو الفـــــ .29 رج عبـــــد كشـــــف المشـــــكل مـــــن حـــــديث الصـــــحيحين: جمـــــال ال
المحقـــــــق: علـــــــي ، هــــــــ(597تالـــــــرحمن بـــــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد الجـــــــوزي )

 الرياض. ،دار الوطن، حسين البواب
ـــــــراهيم  .30 ـــــــن محمـــــــد بـــــــن إب الكشـــــــف والبيـــــــان عـــــــن تفســـــــير القـــــــرآن: أحمـــــــد ب

هــــــــ(، تحقيـــــــق: اإلمـــــــام أبـــــــي محمـــــــد بـــــــن 427تالثعلبـــــــي، أبـــــــو إســـــــحاق )
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تـــــراث دار إحيـــــاء ال، عاشـــــور، مراجعـــــة وتـــــدقيق: األســـــتاذ نظيـــــر الســـــاعدي
 م.2002-هـ1422 ،1ط، لبنان ،العربي، بيروت

الكليـــــات معجـــــم فـــــي المصـــــطلحات والفـــــروق اللغويـــــة: أيـــــوب بـــــن موســـــى  .31
المحقـــــق: ، هــــــ(1094تالحســـــيني القريمـــــي الكفـــــوي، أبـــــو البقـــــاء الحنفـــــي )

 ب.ت.، بيروت ،مؤسسة الرسالة، محمد المصري ،عدنان درويش
ل، جمـــال الـــدين ابـــن لســـان العـــرب: محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــ .32

 ،هـــــــــــ(، دار صــــــــــادر711ت) ياإلفريقــــــــــ يمنظــــــــــور األنصــــــــــاري الرويفعــــــــــ
 هـ.1414 ،3ط، بيروت

مجمــــــع بحـــــــار األنـــــــوار فــــــي غرائـــــــب التنزيـــــــل ولطــــــائف األخبـــــــار: جمـــــــال  .33
الـــــــدين، محمـــــــد طـــــــاهر بـــــــن علـــــــي الصـــــــديقي الهنـــــــدي الفلتَّن ـــــــي الكجراتـــــــي 

، 3ط، هــــــــــــــ(، مطبعـــــــــــــة مجلـــــــــــــس دائـــــــــــــرة المعـــــــــــــارف العثمانيـــــــــــــة986ت)
 م.1967-هـ1387

ــــن  .34 ــــد الحــــق ب ــــو محمــــد عب ــــز: أب ــــاب العزي ــــي تفســــير الكت ــــوجيز ف المحــــرر ال
ـــــــرحمن بـــــــن تمـــــــام بـــــــن عطيـــــــة األندلســـــــي المحـــــــاربي  غالـــــــب بـــــــن عبـــــــد ال

دار الكتــــــب ، هـــــــ(، المحقــــــق: عبــــــد الســــــالم عبــــــد الشــــــافي محمــــــد542ت)
 هـ.1422 ،1ط، بيروت ،العلمية

ن محمـــــد، أبـــــو مرقـــــاة المفـــــاتيح شـــــرح مشـــــكاة المصـــــابيح: علـــــي بـــــن ســـــلطا .35
دار الفكـــــــر، ، هـــــــ(1014تالحســــــن نــــــور الــــــدين المــــــال الهــــــروي القــــــاري )

 م.2002-هـ1422، 1ط، لبنان ،بيروت
ـــــد اهلل  .36 ـــــن عب ـــــد اهلل الحـــــاكم محمـــــد ب ـــــو عب ـــــى الصـــــحيحين: أب المســـــتدرك عل

بــــــــن محمــــــــد بــــــــن حمدويــــــــه بــــــــن ُنعــــــــيم بــــــــن الحكــــــــم الضــــــــبي الطهمــــــــاني 
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ـــــع ) ـــــد تحق، هــــــ(405تالنيســـــابوري المعـــــروف بـــــابن البي يـــــق: مصـــــطفى عب
 م.1990–هـ1411، 1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، القادر عطا

أبــــو ، محيــــي الســــنة: «تفســــير البغــــوي»معــــالم التنزيــــل فــــي تفســــير القــــرآن  .37
محمـــــــد الحســـــــين بـــــــن مســـــــعود بـــــــن محمـــــــد بـــــــن الفـــــــراء البغـــــــوي الشـــــــافعي 

عبــــــــــد الــــــــــرزاق المهــــــــــدي، دار إحيــــــــــاء التــــــــــراث : هـــــــــــ(، المحقــــــــــق510ت)
 .هـ1420، 1ط، بيروت، العربي

ــــــن الحجــــــاج .38 ــــــدين ، المنهــــــاج شــــــرح صــــــحيح مســــــلم ب ــــــي ال ــــــا محي أبــــــو زكري
، هـــــــــ(، دار إحيــــــــاء التــــــــراث العربــــــــي676بــــــــن شــــــــرف النــــــــووي )ت يحيــــــــى
 .هـ1392، 2ط، بيروت

ود: محمــــــود محمــــــد االمنهــــــل العــــــذب المــــــورود شــــــرح ســــــنن اإلمــــــام أبــــــي د .39
عنــــــــي بتحقيقــــــــه وتصــــــــحيحه: أمــــــــين محمــــــــود محمــــــــد ، خطــــــــاب الســــــــبكي

 ه.1353-1351، 1ط، مصر ،مطبعة االستقامة، القاهرة، خطاب
ــــــي ابــــــن  .40 ــــــوم: محمــــــد بــــــن عل موســــــوعة كشــــــاف اصــــــطالحات الفنــــــون والعل

ــــد صــــابر الفــــاروقي الحنفــــي التهــــانوي )  تالقاضــــي محمــــد حامــــد بــــن محما
 ،مكتبــــــــة لبنــــــــان ناشــــــــرون، تحقيــــــــق: د. علــــــــي دحــــــــروج، هـــــــــ(1158بعـــــــد 
 م.1996 ،1ط، بيروت

ـــــــس بـــــــن  .41 ـــــــك بـــــــن أن ـــــــن عـــــــالموطـــــــأ: مال ـــــــك ب مر األصـــــــبحي المـــــــدني امال
هـــــــ(، المحقــــــق: محمــــــد مصــــــطفى األعظمــــــي، مؤسســــــة زايــــــد بــــــن 179ت)

ـــــو ظبـــــي ،ســـــلطان آل نهيـــــان لألعمـــــال الخيريـــــة واإلنســـــانية اإلمـــــارات،  ،أب
 م.2004-هـ1425، 1ط

نصـــــب الرايـــــة ألحاديـــــث الهدايـــــة مـــــع حاشـــــيته بغيـــــة األلمعـــــي فـــــي تخـــــريج  .42
بـــــــن يوســـــــف بـــــــن محمـــــــد  الزيلعـــــــي: جمـــــــال الـــــــدين أبـــــــو محمـــــــد عبـــــــد اهلل
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مؤسســـــة الريـــــان للطباعـــــة ، هــــــ(، المحقـــــق: محمـــــد عوامـــــة762تالزيلعـــــي )
 ،جـــــــــــدة ،دار القبلـــــــــــة للثقافـــــــــــة اإلســـــــــــالمية ،لبنـــــــــــان، بيـــــــــــروت ،والنشـــــــــــر
 م.1997-هـ1418، 1ط، السعودية

الوســـــيط فــــــي تفســــــير القـــــرآن المجيــــــد: أبــــــو الحســــــن علـــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن  .43
تحقيـــــق ، هــــــ(468تي )محمـــــد بـــــن علـــــي الواحـــــدي، النيســـــابوري، الشـــــافع

ــــــــي محمــــــــد  ــــــــد الموجــــــــود، الشــــــــيخ عل ــــــــق: الشــــــــيخ عــــــــادل أحمــــــــد عب وتعلي
ـــــــي  ـــــــد الغن ـــــــدكتور أحمـــــــد عب ـــــــدكتور أحمـــــــد محمـــــــد صـــــــيرة، ال معـــــــوض، ال

ــــــرحمن عــــــويس ــــــدكتور عبــــــد ال ــــــروت ،الجمــــــل، ال ــــــة، بي  ،دار الكتــــــب العلمي
 م.1994-هـ1415، 1ط ،لبنان

 
 
 

 


