) 10 (

) 10 (
 ضياء مجيل عبداهلل.م.م

ملخص باللغة العربية

 أنه قد أشتمل على أحكام،أن من األمور العظيمة التي يتضمنها هذا الدين
 لذلك كانت هذه الدراسة قد تناولت األدلة الشرعية من،قليلة تتعلق بالتكاليف الشرعية
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي يمكن من خاللها أثبات أن الشريعة اإلسالمية
 بحيث يستطيع المكلف أن يقوم بأداء ما فرضه اهلل،قد اشتملت على أحكام تعبدية قليلة
قادر
ا
 كما أن إدراك المكلف لعظمة هذا الدين تجعله،عليه من أحكام بسهوله ويسر
 بسبب ما يطلع، إذا حاول أعداء الدين االفتراء عليها،على الدفاع عن دينه وشريعته
.عليه من أمور تجعله على يقين بعظمة هذا الدين
 األركان الخمسة، األحكام التعبدية، قلة التكاليف:الكلمات المفتاحية
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

الحمد هلل رب العالمين ،اللهم لك الحمد على نعمة اإلسالم وااليمان ،ولك الحمد

أن جعلنا من أمة محمد عليه الصالة والسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له ،وأشهد أن محمد اعبده ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ...وبعد:
لقد خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان ،وأوجده في هذا الكون ،من أجل عمارة
األرض وعبادته و والخضوع له ،لذا فإن اهلل بعث لهم األنبياء والرسل ،ومنهم النبي
محمد  ليكون رحمة ونور يستضاء به ،فكانت شريعته ،هي الشريعة الخالدة ،والخاتمة
للشرائع السماوية السابقة ،كما أن اهلل خص هذه األمة بمزيه لم تكن توجد عند باقي
األمم والديانات السماوية السابقة لها ،وهي أن التكاليف الشرعية جاءت ميسرة ال مشقة
فيها وال عسر ،حتى تتماشى مع الطبيعة البشرية التي من عاداتها أنها تنفر من
الصعوبات ،وتمقت التعقيدات ،وذلك بسبب ما فطرت عليه من الضعف ،كما أن أحكام
الشريعة اإلسالمية أحكاما ال تقبل النسخ وال يدخل لها زيغ أو زلل ،كما لم تستطيع أن
تنال من أحكامها شبهة كافر ،أو مضلل أو منحرف عن منهاج الفطرة السليمة والقويمة
إذ ال يخفى على أحد من الناس عامة والمسلمين خاصة كم حاول أعداء هذا الدين
التشكيك واثارة الشبهات واالفتراءات والكالم المضلل حول أحكامه وتعاليمه منذ نزول
القرآن الكريم إلى يومنا ،فكانت من بين هذه االفتراءات والشبهات أنه قد أشتمل على
الكثير من التكاليف ،بحيث ال يستطيع المكلف القيام بها وعند دراسة هذه األحكام
الشرعية وما اشتملت عليه من رخص وتخفيفات ،نجد أن ما قد أثاره أعداء هذا الدين
مجرد كذب وتزيف للحقائق واألمور ،إذ يتضح أن التكاليف الشرعية ليست تكاليف بما
ال يستطيع المكلف القيام بها ولم تكن فوق طاقة اإلنسان أو فوق قدرته ،وانما هي
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تكاليف سهله وخفيفة ويستطيع المكلف القيام بها بسهوله ويسر دون صعوبة ،لذا كانت
هذا البحث قد تناول دراسة أركان اإلسالم ،وهي النطق بالشهادتين والصالة والصيام
والزكاة والحج وبيان ما اشتمل عليه من أحكام ،بحيث اتضح أن أحكامها قليله ،كما أن
فهم هذه األمور يجعل من المسلم متمسك بدينه بصورة كبيرة ،ألنه يصبح على يقين
بان دينه دين رحمه يراعي كل أحوال وظروف المكلف ،كما يجعل المسلم ممتلك للدليل
القاطع والبرهان الساطع ،بحيث يتمكن من مناقشة المشككين بعظمة هذا الدين وكمال
أحكامه.

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

أردت توضيح عظمة هذا الدين وتبين الحقيقة حول ما أشتمل عليه من أحكام فضال

عن ذألك ،فأن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة حسب اطالعي.

منهج الدراسة:

 -1عزو اآليات القرآنية إلى سورها ومواضيعها في المصحف بذكر اسم السورة
ورقم اآلية.

 -2خرجت األحاديث الواردة.

 -3أذكر بطاقة الكتاب كاملة في الهامش عند ذكر المصدر ألول مرة ثم أكتفي
بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة عند أعادة ذكره.

وقد اقتضت حالة البحث أن تكون خطته مرسومة على النحو اآلتي:
 تمهيد :التكاليف الشرعية تعريفها وثمارها وغاياتها.
 المطلب األول :قلة التكاليف المتعلقة بالشهادتين.
 المطلب الثاني :قلة التكاليف المتعلقة بالصالة.

 المطلب الثالث :قلة التكاليف المتعلقة بالصيام.
 المطلب الرابع :قلة التكاليف المتعلقة بالزكاة.
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 المطلب الخامس :قلة التكاليف المتعلقة بالحج.

متهيد:

التكاليف الشرعية تعريفها ومثارها وغاياتها

بيان التكاليف في اللغة :التكاليف مصدر كلف( :والكلفة ما تكلفت من أمر في
نائبة أو حق والجمع كلف)(( .)1وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه وتكلفت الشيء
تجشمته والكلفة ما تتكلفه من نائبة أو حق)( ،)2وتكلفت الشيء إذا تجشمته على مشقة
وعلى خالف عادتك)(.)3
التكاليف اصطالحا( :إلزام ما فيه كلفة)( ،)4والتكاليف (إلزام فعل فيه مشقة
وكلفة من قولهم كلفتك عظيما أي حملتك على ما فيه كلفة ومشقة)(.)1
( )1العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :د .مهدي
المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،ب.ط ،ب.ت ،372/5 :تهذيب اللغة ،محمد بن
أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت370هـ) ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط2001 ،1م.140/10 :
( )2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393ه)،
تحقيق :احمد عبدالغفور عطار ،دار العلم ،بيروت ،ط1407 ،4ه1987-م.1424/4 :
( )3النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت 606هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ،محمود محمد
الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ –1979م ،196/4 :ولسان العرب ،محمد بن مكرم بن
علي أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي االفريقي (ت 711ه) ،دار صادر،
بيروت ،ط1414 ،3ه ،307/9 :ومجمع بحار األنوار ،جمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي
الهندي الفتني الكجراتي (ت986ه) ،مطبعة مجلس المعارف العثمانية ،ط1387 ،3ه1967-م:
.428/4
( )4التوقيف على مهمات التعاريف ،107/1 :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن
موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي (ت1094هـ) ،تحقيق :عدنان درويش ،محمد
المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ب ،ط ،ب،ت.299/1 :
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ثمار وغايات التكاليف الشرعية
إن من الخصائص العظيمة التي امتازت بها شريعة اإلسالم أنها شريعة جامعة

لما يحتاج إليه اإلنسان حيث أن القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من النصوص
أهتمت وراعت تحقيق ما تحتاج إليه الروح من الغذاء والشراب وراحة البدن وغيرها من

األمور األخرى فاهلل  خلق اإلنسان وجعل اصل خلقه وتكوينه األول من عنصرين
هما الروح والتراب قال تعالى :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ،)2(وأن هذان العنصران اللذان هما اصل
تركيب اإلنسان لهما احتياجات ومتطلبات فغذاء الجسم الذي خلق من التراب فإن غذائه
ما ينبت ويخرج من األرض من زرع وأثمار وغيرهما وكذلك األنعام التي هي من أنواع

غذاء اإلنسان فإنها أيضا تأكل من النباتات الذي يخرج من األرض أما الروح فأن
غذائها من خالل تعاليم الشرع من عبادات وغيرها من التعاليم السماوية( ،)3فاهلل 

عندما تكلم عن أصل خلق اإلنسان نسب الروح إليه وهي نسبة تشريف وتكريم( ،)4قال
ﲱ ﲳ
ﲲ
ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲨ
تعالى :ﲤ ﲥ ﲦ
ﳃﳅ
ﲽﲿﳀﳁﳂ ﳄ
ﲾ
ﲷﲹﲺﲻﲼ
ﲸ
ﲴﲵﲶ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ،)5(فقوله( :هذه ناقة اهلل) أضافها إليه على
( )1موسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم ،محمد بن علي ابن القاضي حامد بن محمد صابر الفاروقي
الحنفي التهانوي (ت بعد 1158ه) ،تحقيق :دحروج ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط1996 ،1م.504/1 :
( )2سورة ص ،اآليتان .72-71
( )3دراسات في علوم القران الكريم ،الدكتور .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ،حقوق الطبع محفوظ
للمؤلف ،ط1421 ،1هـ 2003-م :ص.171
( )4ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام
بن عطية األندلسي المحاربي (ت542ه) ،تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1422 ،1هـ.501/4 :
( )5سورة األعراف ،اآلية .73
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سبيل التخصيص والتعظيم كما في قوله بيت اهلل

فعند ذلك يتبين أن متطلبات الروح

يكون من خالل ما أمر به الشرع فالعبادات التي افترضها اهلل  تمثل غذاء وطاقة

تتقوى بها الروح حيث (تربي في النفس مراقبة دائمة هلل  ،بحيث يظل الفرد مشغول

القلب بذكر اهلل كل يوم ،بل في اليوم على األقل خمس مرات ينصرف فيها عن كل ما
يشغله من مغريات الدنيا وشهواتها ،ليجدد في كل صالة نشاطه الروحي مع ربه)(،)2

فالصالة لها تأثير كبير على روح المسلم فهي تقويها وتمدها بالطاقة التي أودعها اهلل

في هذه العبادات لذلك كانت الصالة (بمثابة وجبات من الغذاء الروحي)( ،)3لذلك فإن

المسلم إذا دخل في دين اهلل وقام بما أفترضه اهلل عليه من العبادات وغيرها من

التكاليف الشرعية تحصل له حالة من االطمئنان ،قال تعالى :ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳛ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ،)4(فالقلوب التي تطمئن لذكر اهلل هي القلوب
ﳚ ﳜ
المؤمنة أما الكافرة فإنها غير مطمئنة( ،)5فذكر اهلل يكون طاقة للروح فيتحول تأثيره على
القلوب والمعنى المراد من (ذكر اهلل) (قوالن أحدهما :إنه القرآن والثاني ذكر اهلل على

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

( )1ينظر :معالم التنزيل في تفسير القرآن ،محيي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء
البغوي الشافعي (ت510ه) ،تحقيق :عبدالرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،1
1440ه.206/2 ،
( )2التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية علي صبح ،المكتبة األزهري للتراث ،د.ت :ص.242
( )3األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ،عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبداهلل الدوسري (ت1399هـ)،
مكتبة دار األرقم ،الكويت1402 ،هـ1982-م.23/1 :
( )4سوره الرعد ،اآلية .28
( )5ينظر :معاني القرآن واعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت313ه) ،تحقيق:
عبدالجليل عبده ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1408 ،1ه1988-م.148-173/3 :
( )6زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597هـ)،
تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.494/2 :
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اإلطالق فالمؤمن يذكر اهلل في جميع أحواله في صالته وعند تالوته ،وفي أثناء دعائه
واستغفاره وسائر أوقاته ،أما الكافر فهو خارج عن األمران فهو مكذب للقران وغير

مصدق له وكذلك فهو ال يذكر اهلل  فعند ذلك ال يحصل التزكية لهذه الروح وقد بين

القرآن أن ترك التكاليف الشرعية يجعل اإلنسان يعيش في حالة من القلق وعدم الرضا
أو انشراح النفس ،قال تعالى :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ،)1(أي اعرض عن كتابي فأن من أسماء القرآن الذكر( ،)2فاهلل  بين
أن( :من خالف أمري وما أنزلته على رسولي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيرهﱠ أي

في الدنيا فال طمأنينة له ،وال انشراح لصدره ،بل صدره (ضيق) حرج لضاللة وأن تنعم
ظاهر ولبس ما شاء واكل ما شاء وسكن حيث شاء ،فأن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين

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

املطلب األول:

قلة التكاليف املتعلقة بالشهادتني

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

وشرك ليدخلوا إلى دين اهلل الذي جعل لهم فيه الرحمة والهداية والخير العظيم ،فكانت
من مظاهر وأشكال هذه الرحمة ،هي أن المكلف عندما يدخل في دين اهلل فإنه يبدأ

بالنطق بالشهادتين ،وبعد النطق بالشهادتين فعند ذلك يكون الشخص قد بدأ أول ركن

من أركان هذا الدين ،وقد جاءت النصوص الشرعية التي تبين ذلك إذ روي( ،عن ابن

( )1سوره طه ،اآلية .124
( )2ينظر :تفسير القرآن الكريم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(ت751هـ) ،تحقيق :الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ط1410 ،1هـ :ص.374
( )3تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774هـ)،
تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1419 ،1هـ.323-322/5 :
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عمر

قال :قال رسول اهلل  :بني اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن

محمدا رسول اهلل ،واقام الصالة ،وايتاء الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان)(.)1

وكذلك من األدلة األخرى التي تبين أن أول خطوة يخطوها المسلم في طريق

اإلسالم والتوحيد هي النطق بالشهادتين ما روي عن (عمر بن الخطاب  قال :بينما
نحن عند رسول اهلل  ذات يوم ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد
الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حتى جلس إلى النبي  ،فأسند
ركبتيه إلى ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وقال :يا محمد أخبرني عن اإلسالم ،فقال
رسول اهلل « :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل  ،وتقيم
الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال» ،قال:
صدقت ،قال :فعجبنا له يسأله ،ويصدقه)(.)2
فضال عن ذلك فإن اهلل عندما أمر بالنطق بالشهادتين ليكون المكلف قد دخل
في حمى اإلسالم فإن اهلل لم يأمر بالبحث عن النوايا أو السبب الذي جعل المكلف
ينطق بالشهادة وهل كان نطقه بالشهادة لمجرد اإليمان الحقيقي أو بسبب خوفه من قوة
اإلسالم أو لغير ذلك من األسباب والدليل على ذلك ما روي عن أسامة بن زيد  قال:
(بعثنا رسول اهلل  إلى الحرقة ،فصبحنا القوم فهزمناهم ،ولحقت أنا ورجل من
األنصار رجال منهم ،فلما غشيناه ،قال :ال إله إال اهلل فكف األنصاري فطعنته برمحي

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن
ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي  بني اإلسالم على
خمس  11/1رقم (.)8

( )2أخرجه مسلم في صحيحه ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،كتاب اإليمان ،باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر
وعالمة الساعة 36/1 :رقم (.)8
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( ) 10
حتى قتلته ،فلما قدمنا بلغ النبي  ،فقال« :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل»
قلت :كان متعوذا ،فما زال يكررها ،حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)(.)1
فهذا يبين أن النطق بالشهادة تكفي ليدخل المكلف إلى دين اإلسالم من غير
البحث عن النوايا التي دفعته إلى دخول اإلسالم وفي ذلك مظهر من مظاهر قلة
التكاليف في أول ركن من أركان اإلسالم ،ومنه أيضا أنه يجوز لمن ال يحسن العربية
أن ينطق بهما بالعجمية قال النووي(( :)2أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن
العربية فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان ألصحابنا الصحيح منهما أنه يصير مسلما
لوجود اإلقرار وهذا الوجه هو الحق وال يظهر لآلخر وجه)(.)3
وقال الماوردي

()4

بجواز النطق بالشهادتين بغير العربية إذ يقول( :والمقصود

بالشهادتين اإلخبار عن التصديق بالقلب ،وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية

والعربية)( ،)5كذلك من مظاهر التخفيف في الركن األول من أركان اإلسالم أن الشريعة
لم تأمر الصبي بعد بلوغه بتجديد النطق بالشهادة اذا نطق بها في حال كونه صبي
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي ،باب بعث النبي  أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة:
 144/5رقم (.)4269
( )2يحيى بن شرف بن مري بن حسن اإلمام محي الدين أبو زكريا موله ووفاته في نوآ من قرى حوران
بسوريا واليه نسبته له مصنفات كثيرة في الفقه والحديث ،مات رحمه اهلل سنة (676هـ) ،ينظر األعلم:
.149/8
( )3المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1392 ،2هـ.149/1 :
( )4علي بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي ولد في البصرة له مصنفات كثيرة منها األحكام السلطانية

والنكت والعيون وغيرها ،مات رحمه اهلل سنة (974هـ) ،ينظر :األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد
بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت1396هـ) ،دار العلم للمالين ،ط2005 ،15م.327/4 :

( )5الحاوي الكبير ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي
(ت450هـ) ،تحقيق :علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1999-م:
.96/2
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( ) 10
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

والصالة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ،ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه

حينئذ بتجديد الشهادتين ،وان كان اإلقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ،ووجوبه
يسبق وجوب الصالة ،لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك)(.)1

املطلب الثاني:

قلة التكاليف املتعلقة بالصالة

أن الصالة هي الركن الثاني في اإلسالم بعد النطق بالشهادة وقد وردت

النصوص الشرعية التي توكد وجوبها منها ،قال تعالى :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ،)2(فاهلل  من خالل هذه اآلية قد بين أن الصالة فريضة( ،)3أمر اهلل
ﲰﲲ
ﲱ
بها المكلفين من عباده ،قال تعالى :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲻ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ،)4(
ﲼ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ
فاهلل  عندما فرض الصالة لم يجعل أوقاتها كثيره بحيث يشق أو يصعب على الناس
القيام بواجبها وأداء ما افترضه اهلل عليه بصورة صعبة وانما جعلها في أوقات قليله حتى

يستطيع المكلفين القيام بواجبها وذلك بان جعلها أوقات خمس فقط في اليوم والليلة

واألدلة على ذلك كثيرة ،منها:

( )1شرح العقيدة الطحاوية ،صدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي األذرعين
الصالحي الدمشقي (ت792هـ) ،تحقيق :أحمد شاكر ،و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،ط1418 ،1هـ.27/1 :
( )2سورة النساء ،من اآلية .103
( )3ينظر :تفسير مجاهد ،أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت104هـ) ،تحقيق
الدكتور :محمد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي الحديث ،مصر ،ط1410 ،1هـ1989-م:
 ،404/1وجامع البيان في تأويل القران ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب األملي ،أبو جعفر
الطبري (ت310هـ) ،تحقيق :أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000-م.967/9 :
( )4سوره العنكبوت ،اآلية .45
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( ) 10
ما روي عن أنس بن مالك  قال( :فرضت على النبي  ليلة أسري به
الصلوات خمسين  ،ثم نقصت حتى جعلت خمسا ،ثم نودي :يا محمد إنه ال يبدل القول
لدي ،وان لك بهذه الخمس خمسين)( ،)1كما أن األمة أجمعت على أن ما فرضه اهلل
على المسلمين خمس صلوات(.)2
فضال عن ذلك ،فإن هذه الصلوات الخمس التي افترضها اهلل  على عباده،
وجعلها سببا للفوز بالجنة لم يجعلها في وقت واحد ،بحيث يكون أداؤها صعبا أو أن
يجعل اإلنسان يقصر في أداء باقي الواجبات األخرى ،وانما جعلها في أوقات متفرقة

ومتباعدة حتى يستطيع اإلنسان القيام بها على أحسن وجه وهذه األوقات وقد ذكرها اهلل
في كتابه العزيز واستنبطها العلماء ،قال تعالى :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ،)3(فاهلل  في هذه اآلية قد ذكر مواعيد وأوقات
الصالة فقوله« :قبل طلوع الشمس» المقصود بها صالة الفجر وقوله تعالى «قبل

الغروب» أي :صالة الظهر والعصر وقوله «ومن اليل فسبحه» ،المقصود بها صالة
()4

ﲟﲡﲢ
ﲠ
المغرب والعشاء  ،قال تعالى :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

( )1أخرجه الترمذي في سننه ،محمد بن عيسى بن سوره بن موسى الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى
(ت279ه ـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة معوض ،شركة ومكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط1395 ،2ه1975-م ،أبواب الصالة ،باب ماجاكم فرض
اهلل على عباده من الصلوات 417/1 :رقم ( .)213وقال :حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.

( )2ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ،تحقيق :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك (ت449هـ)،
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ط1423 ،2هـ2002-م.8/2 :

( )3سورة ق ،اآلية .39

( )4ينظر :جامع البيان في تفسير القرآن ،الطبري ،376/22 :الجامع ألحكام القران ،أبو عبداهلل محمد بن
أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :أحمد
البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاهرة1384 ،هـ1964-م ،24/17 :وأنوار التنزيل
وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبداهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت685هـ)،

تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1418 ،1هـ.144/5 :
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( ) 10
ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ،)1(فهذه اآلية قد بينت موعد الصالة وأنها في
ﲥ
ﲣ
أوقات متفرقة ومتباعدة وليست في وقت واحد بحيث يكون فيه مشقة ،أو يؤدي إلى أن

يقصر الناس عن أداء باقي واجباتهم والقيام بأمورهم الشخصية ،ذلك أن المقصود
بطرفي النهار هو صالة الصبح وصالة الظهر وصالة العصر «وزلفى من الليل»

تعني صالة المغرب والعشاء(.)2

وهذه األوقات التي فرض اهلل بها الصالة لم يجعلها محصورة أو محددة في زمن
أو وقت واحد ،بحيث يشق على المكلف أدائها والقيام بها ،وانما جعلها ضمن زمن فيه
مرونة ومتسع من الوقت ،حتى يستطيع أن يؤديها المكلف وهذا من رحمة اهلل بعباده
فاهلل يعلم أن اإلنسان قد يط أر عليه أحوال وظروف يكون فيها مشغوال بإداء واجب ما،
كذلك من األمور التي تتبين فيها قلة التكاليف الشرعية المتعلقة بفريضة الصالة ،أن
الشريعة اإلسالمية لم تجعل عدد ركعات الصالة كثيرة بحيث تجعل الناس في حرج
وضيق من أمرهم وانما هي ركعات قليلة( :فقد أجمع أهل العلم على أن صالة الظهر
أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة ويجلس فيها جلسة للتشهد ،وأن عدد صالة العصر
أربع كصالة الظهر ال يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة
للتشهد ،وأن عدد صالة المغرب ثالثا يجهر في الركعتين األوليتين منها بالقراءة
ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين األوليتين جلسة للتشهد واآلخرة جلسة ،وأن عدد
صالة العشاء أربعا يجهر في الركعتين األوليتين منها بالقراءة ويخافت في اآلخرتين

( )1سوره هود ،اآلية .114

( )2تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخي (ت150هـ) ،تحقيق:
عبد اهلل محمود شحاته ،دار إحياء التراث ،بيروت ،ط1423 ،1هـ ،303/1 :والوسيط في تفسير القران
المجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري الشافعي (ت486هـ)،
تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ على محمد معوض وآخرون ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،لبنان ،ط1415 ،1هـ1994-م ،594/2 :ومعالم التنزيل في تفسير القرآن.469/2 :
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( ) 10
ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسه للتشهد ،وأن عدد صالة الصبح ركعتين يجهر
فيهما بالقراءة فيها جلسة واحدة للتشهد هذا فرض المقيم)(.)1
فضال عن ذلك فإن من الرحمة بالعباد التي جعلها اهلل في فريضة الصالة هي
أن هناك حاالت يقل فيها عدد ركعات الصالة وهذه الحالة تكون في حالة السفر ،قال
تعالى :ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ،)2(فهذه اآلية بينت أن اهلل قد أباح القصر من
ﳝ
الصالة( ،)3فجعلت الصالة من أربع ركعات إلى ركعتين( ،)4وروي عن السيدة عائشة
قالت( :فرضت الصالة ركعتين في الحضر والسفر ،فأقرت صالة السفر ،وزيد في
صالة الحضر)( ،)5فهذا الحديث يدل على قصر الصالة إال صالة المغرب فإن
( )1األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت319هـ)،
تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،دار طيبة ،الرياض ،السعودية ،ط1405 ،1هـ-
1985م.318/2 :
( )2سوره النساء ،اآلية .101
( )3تفسير القرآن ،أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي
الحنفي ثم الشافعي (ت489هـ) ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ،دار الوطن الرياض،
السعودية ،ط1418 ،1هـ1997-م ،417/1 :وفتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل
الشوكاني اليمني (ت1250هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،ط1414 ،1هـ.585/1 :
( :)4ينظر :الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427هـ):
تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،دار إحياء الت ارث ،بيروت ،لبنان1422 ،هـ2002 ،م.373/3 :
( )5الموطأ ،مالك بن أنس بن عامر األصبحي المدني (ت179هـ) ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي،
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،أبو ظبي األمارات ،ط1425 ،1هـ-
2004م ،كتاب السهو ،قصر الصالة في السفر ،201/2 :رقم ( ،)154أخرجه أبو داود في سننه ،أبو
داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني (ت275هـ)،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،د.ط ،د.ت ،تفريع صالة السفر ،باب
صالة المسافر 3/2 :رقم ( ،)1198حديث إسناده صحيح ،ينظر :صحيح سنن أبي داود ،محمد ناصر
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( ) 10
اإلجماع على أن عدد ركعاتها ثالثة ال يزاد عليها وال ينقص منها في السفر( ،)1فلم
تقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في صالة الفريضة ألنها وتر النهار(.)2
فهذه األدلة كلها تبين مدى رحمة هذا الدين وتمام فضله اهلل على عباده بأن
جعل تكاليف العبادة فيه سهلة وقليلة ،بحيث ال يؤدي القيام بما يشتمل عليه من تكاليف
إلى إدخال المشقة أو الحرج على المكلفين ،كما أن أفعال الصالة وواجباتها لم تقتصر
على ما ذكرنا من أمور التيسير فقط ،وانما أيضا من األمور التي تبين أن تكاليف
الصالة قليلة ،ومن ذلك أن الصالة لم يفرضها اهلل ،بحيث يكون وقت القيام بها مدة
طويلة ،وانما يكون طول الصالة وقصرها حسب ظروف وأحوال المصلي وقدرته
ونشاطه ،وكذلك مراعاة أحوال المصلين إذا كان يصلي في جماعة أو منفرد.
فقد روي عن أنس  قال :ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أتم من
النبي  ،)3(وهذا الحديث يبين أن على اإلمام الرفق بالمصلين( ،)4مع التمام وعدم
التقصير في واجباتها( ،)5وفي ذلك ما روي عن الرسول  أنه قال( :إني ألقوم في

الدين األلباني (ت1420هـ) ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط1423 ،1هـ2002 -م:
.359/4
( )1ينظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال.58/3 :
( )2ينظر شرح صحيح البخاري ،البن بطال.85/3 :
( )3أخرجه البخاري ،في صحيحه ،كتاب األذان ،باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي 143/1 :رقم
(.)708
( )4ينظر :كشف المشكل من حديث الصحيحين ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (ت597هـ) ،تحقيق :علي حسين البواب ،دار الوطن ،الرياض ،د.ط .د.ت.210/3 :
( )5ينظر :إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد ،مطبعة السنة المحمدية ،د.ط .د.ت:
.247/1
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( ) 10
الصالة أريد أن أطول فيها ،فأسمع بكاء الصبي ،فأتجوز في صالتي كراهية أن اشق
على أمه)( ،)1فقوله « فأتجوز» يراد به التقليل من القراءة(.)2
فهذه األحاديث ،كما يفهم منها عدم جواز أن يطيل اإلمام في الصالة وخلفه
أناس فيهم صبيان أو ضعفاء أو غير ذلك فكذلك تدل على قلة التكاليف الشرعية في
الصالة.

املطلب الثالث:

قلة التكاليف املتعلقة بالصيام

من األمور التي يمكن من خاللها إدراك قلة التكاليف المتعلقة بالصيام أن
الشريعة لم تفرض الصيام إال مرة واحدة في العام وهذا من رحمة اهلل بهذه األمة ،فضال
ﱤ
ﱣ
عن ذلك فإن الشريعة جعلت أيامه قليلة ولم تجعلها كثيرة ،قال تعالى :ﱢ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ،)3(والقرآن عندما تكلم عن الصوم (إنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة
ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا تهوينا ألمره على المكلفين ،والمعدودات كنايه
عن القلة ألن الشيء القليل يعد عدا ولذلك يقولون :الكثير ال يعد)(.)4

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األذان ،باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي ،143/1 :رقم
(.)707
( )2ينظر :عمدة القارء شرح صحيح البخاري ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت855هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.245/5 :
( )3سوره البقرة ،اآلية .184
( )4التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393هـ) ،الدار
التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ.161/2 :
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( ) 10
فاهلل  لم يجعل أيام الصيام كثيرة ،بحيث يكون في ذلك مشقة على المكلف،
وانما جعلها أياما قليلة وهي شهر واحد ال يجوز أن تتجاوز مدة الصيام فوق ذلك وقد
بين الرسول  مقدار أيام الشهر ،إذ روي (عن ابن عمر  أن رسول اهلل  ذكر
رمضان ،فضرب بيده فقال :الشهر هكذا ،وهكذا ،وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة
فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثين)(.)1
من هنا يتبين مقدار عدد أيام الصوم التي افترضها اهلل هي شهر واحد فال
يجوز أن يكون صيام رمضان أكثر من شهر؛ ألن الرسول  قد بين مقدار عدد أيام
الشهر الواحد ،ومن هنا يتضح قلة عدد أيام الصيام .كما أن وقت الصيام في اليوم
الواحد ليس طويل والصيام في اللغة :يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر
الصادق( ،)2كما أن الحكم الشرعي لإلفطار يقتضي أن يكون اإلفطار عند غروب
الشمس( ،)3فقوله تعالى« :إلى الليل» غاية اختير لها «إلى» للداللة على تعجيل الفطر
عند غروب الشمس؛ ألن «إلى» ال تمتد معها الغاية بخالف «حتى»(.)4
روي عن عبد اهلل بن أبي أوفى  ،قال( :كنا مع رسول اهلل  في سفر وهو
صائم ،فلما غربت الشمس قال لبعض القوم« :يا فالن قم فاجدح لنا» ،فقال :يا رسول
اهلل لو أمسيت؟ قال« :انزل فاجدح لنا» قال :يا رسول اهلل ،فلو أمسيت؟ قال« :انزل،

( )1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤيته الهالل والفطر لرويته وأنه إذا
غم في أوله أو في أخره أكملت عدة الشهر ثالثين يوما 259/2 :رقم (.)1080
( )2القاموس المحيط ،أمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ) ،تحقيق :محمد نعيم
قسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1426 ،8هـ2005-م:
العر ُ
 ،1364ولسان العرب.607/11 :

( )3تفسير القرآن العظيم.517/1 :
( )4التحرير والتنوير.181/2 :
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( ) 10
فاجدح لنا» ،قال :إن عليك نهارا ،قال« :انزل فاجدح لنا» ،فنزل فجدح لهم ،فشرب
النبي  ،ثم قال« :إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا ،فقد أفطر الصائم»)(.)1
فالحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر وانه ال يجب إمساك جزء من الليل
مطلقا بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر( ،)2كما أن إجماع علماء المسلمين
على أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس(.)3

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الصوم ،باب متى يحل فطر الصائم 36/3 :رقم (.)1955
( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،تحقيق :محمد
فواد عبد الباقي ،دار بيروت1379 ،هـ.197/4 :
( )3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر بن
عاصم النمري القرطبي (ت463هـ) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ،و ازرة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب1387 ،هـ.10/62 :
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( ) 10

املطلب الرابع:

قلة التكاليف املتعلقة بالزكاة

إن قلة التكاليف لم تقتصر على العبادات البدنية مثل الصالة والصوم وانما
اشتملت أيضا العبادات المالية والتي تتمثل بالزكاة فعند التأمل في أحكام الزكاة نجدها
قليلة ال تشكل أي ثقل على المسلم فاهلل سبحانه وتعالى لم يفرض الزكاة على الفقير
وانما جعلها على األغنياء دون الفقراء ،فقد روي (عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال:
كنا عند رسول اهلل  إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب ،فقال :يا رسول اهلل ،أصبت
من معدن ،فخذها فهي صدقة ،ما أملك غيرها ،فأعرض( )1عنه رسول اهلل  ثم أتاه
من قبل ركنه األيمن فقال :مثل ذلك ،فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه األيسر،
فأعرض عنه رسول اهلل  ،ثم أتاه من خلفه ،فأخذها رسول اهلل فحذفه بها ،فلو أصابته
ألوجعته ،أو لعقرته ،فقال رسول اهلل  :يأتي أحدكم بما يملك ،فيقول :هذه صدقة ثم
يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)(.)2

( )1إنما أعرض عنه  ،إشارة إلى أنه ال ينبغي لمن كان مثله في الحاجة وعدم كمال الصبر على الفقر أن
يتصدق بكل ماله ،بل ينبغي له أن يصرفه في مصالحه فأن وجد فضال بعد ذلك تصدق به واال فال،
فلما تمادى على مراده ولم يفهم باإلشارة أفهمه بالعبارة ،وقوله (فحذفه بها) ،أي رماه بها من الحذف وهو
الرمي بالحصى ،وقوله (لعقرته) أي جرحته أو قتلته ،ينظر :المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي
داود.325/9 :
( )2أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الزكاة ،باب الرجل يخرج من ماله 128/2 :رقم ( ،)1673والحاكم في
المستدرك على الصحيحين ،أبو عبداهلل الحاكم محمد بن عبداهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن
الحاكم الظبي الطمهاني النيسابوري المعروف بابن البيع( ،ت405هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 ،1هـ 573/1 :رقم ( )1507وقال :هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه.
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( ) 10
فالشريعة لم تفرض الزكاة على الفقراء وفي هذا نوع وشكل من أشكال قلة
التكاليف الشرعية على المسلم وحتى األغنياء فإن الشريعة عندما فرضت الزكاة على
أموالهم فإنها جعلت فيها شروط ،ولم توجب الزكاة بمجرد أن يكون المسلم غني أو أن
يصير عنده مال وفي ذلك أيضا شكل من أشكال قلة التكاليف الشرعية في اإلسالم ذلك
أن الشريعة جعلت على المال الذي يكون مستحق للزكاة أن ينقضي عليه عام كامل
قال رسول اهلل ( :ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)(.)1
باإلضافة إلى ذلك فأن الشريعة قد جعلت نسبة ومقادير قليلة في زكاة الزروع
والمحاصيل كما فرقت في ذلك بين ما تكون هذه الزروع تسقى بطريقة فيها تكلفة أو أن
يكون سقي الزروع من غير تكلفة عن طريق المطر.
قال رسول اهلل ( :فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا( )2العشر ،وما سقي
بالنضح نصف العشر)(.)3
فالشريعة جعلت فيما كان السقي فيه عن طريق األمطار والعيون العشر ،ألن
()1

السقي بهذه الطريقة تكون فيه التكلفة والمؤنة قليلة

حيث ما كان يسقى عن طريق

( )1أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الزكاة ،باب في زكاة السائمة ،100/2 :رقم ( ،)1573حديث حسن،
ينظر :نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيعلي ،جمال الدين أبو
محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيعلي (ت762هـ) ،تحقيق :محمد عوامة ،مؤسسة الريان للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ1997-م ،328/2 :وقال :الحافظ العراقي :أخرجه أبو داود من
المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في األحياء من األخبار:
حديث علي بإسناد جيدُ ،
.248
( )2وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي وقوله بالنضح هو ما سقي السواني وقال بعضهم :النضح ما سقي
بالدوالي والرشا والنواضح األبل التي يستقى عليها واحدها ناضح واألنثى ناضحة ،ينظر :عمدة القاري
شرح صحيح البخاري ،العيني.72/9 :
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتب الزكاة ،باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير
عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا 126/2 :رقم (.)1483
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( ) 10
المطر ال يحتاج إلى دواب من أجل السقي باإلضافة إلى ذلك أن الشريعة لم تجعل
زكاة على المقدار والكمية القليلة مما يخرج من الزروع قال رسول اهلل ( :ليس فيما
دون خمسة أوساق( )2من تمر ،وال حب صدقة)(.)3
فهذا الحديث يبين أن الشريعة لم تفرض على القليل مما يخرج من الزروع زكاة
وانما افترضت أن يكون في ذلك مقدار محدد حتى يكون مستحق للزكاة وهي خمسة
أوسق أما إذا كان اقل من ذلك فال تكون فيه زكاة وهذا أيضا يوضح ويبين قلة وسهولة
التكاليف الشرعية فيما يتعلق بأمور الزكاة وكذلك ما افترضته الشريعة على المقدار
الواجب إخراجه من الذهب والفضة فإنها جعلته ربع العشر()4؛ وهي نسبة قليلة ال تؤثر
على األغنياء وكذلك في باقي األمور التي تكون فيها زكاة مثل زكاة الغنم فإن الشريعة
()5

جعلت (في صدقة الغنم في سائمتها

إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ،فإذا

زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ،فإذا زادت على مائتين إلى ثالثة مائة،

( )1ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال.529/3 :
( )2جمع وسق والوسق ستون صاع بصاع النبي  ،ينظر :شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى
إكمال المعالم بفوائد مسلم ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل
(ت544هـ) ،تحقيق د .يحيى إسماعيل ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،ط1419 ،1هـ-
1998م.461/3 :
( )3أخرجه ،مسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة 674/2 :رقم (.)979
( )4ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة بن مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ،سوريا ،دمشق ،ط ،4د.ت:
.1822/3
( )5أي راعيتها ال المعلوفة ،ينظر :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن
عبد الملك القسطالني القتيبي المصري ،أبو العباس ،شهاب الدين (ت923هـ) ،المطبعة الكبرى
األميرية ،مصر ،ط1323 ،7هـ.46/3 :
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( ) 10
ففيها ثالث شياه ،فإذا زادت على ثالث مائة ففي كل مائة شاه ،فإذا كانت سائمة الرجل
ناقصة من أربعين شاه واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها)(.)1
فهذا الحديث يبين المقدار الواجب في زكاة الغنم وهي نسبة قليلة ال تؤثر على
األغنياء كما أن الحديث ذكر أن تكون هذا األغنام سائمة وهو دليل على أن ال زكاة
في األغنام التي تكون معلوفة وغير سائمة(.)2

املطلب اخلامس:

قلة التكاليف املتعلقة باحلج

من األدلة التي تبين أن األحكام المتعلقة بفريضة الحج قليلة ما روي (عن أبي
هريرة  قال :خطبنا رسول اهلل  ،فقال :أيها الناس قد فرض اهلل عليكم الحج فحجوا،
فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل ؟ فسكت حتى قالها ثالثا ،فقال رسول اهلل  :لو قلت

نعم لو جبت ولما استطعتم ،ثم قال :ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة

سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن

شيء فدعوه)(.)3

فهذا الحديث يدل على أن اهلل  لم يفرض الحج كل عام وانما فرضه مرة

واحدة وفي ذلك يتضح قلة التكاليف التعبدية المتعلقة بفريضة الحج ذلك أن اهلل  لو

جعل الحج كل عام لكان في ذلك مشقة وعناء على الناس ،ألن الحج يتطلب السفر
واالنتقال ألداء مناسك الحج وهذا يحتاج إلى جهد ونفقة ألجل السفر كما أنه يستغرق

وقت للذهاب ألداء المناسك ثم العودة إلى األهل وعندما جعلت الشريعة الحج مرة واحدة
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الغنم ،118/2 :رقم (.)1454
( )2ينظر :كشف المشكل من حديث الصحيحين ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي (ت597هـ) تحقيق :علي حسين البواب ،دار الوطن ،الرياض ،د.ط .د.ت ،39/1 :وعمدة
القاري شرح صحيح البخاري ،العيني ،19/9 :وسبل السالم ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد
الحسيني الكحالني ثم الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين ،المعروف كأسالفه باألمير (ت1182هـ) ،دار
الحديث ،د.ط .د.ت.515/1 :
( )3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر 975/2 :رقم (.)1337
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في العمر صارت بذلك التكاليف التعبدية التي تتعلق بالحج قليلة فمن هذا يتبين ويتضح
أن تكاليف اإلسالم قليلة في جمع أشكالها التعبدية وهذا من رحمة اهلل تعالى بالعباد.

اخلامتة

الحمد هلل الذي تتم بفضله واحسانه األعمال الصالحات ،والصالة والسالم على
سيدنا محمد الهادي إلى طريق الحق وسبيل المكرمات ،وبعد :فقد تم من خالل هذه
الدراسة بيان قلة التكاليف في األحكام التعبدية األركان الخمسة أنموذجا وفيما يأتي
تلخيص ألهم النتائج التي استطعت الوصول إليها ضن هذه الرسالة في األمور
يأتي:
 -1بيان عظمة الدين اإلسالمي وكشف وتوضيح كذب وافتراء أعداء الشريعة
اإلسالمية الذين يحاولون التشكيك والطعن بأحكام الدين ،إذ أنهم يزعمون
أن أحكام الشريعة ال يستطيع المكلف القيام بها.
 -2بيان أن األحكام الشرعية المتعلقة باألحكام التعبدية قليلة ،ومثال ذلك أن
الصالة لم تفرض إال خمس أوقات وتكون في أزمنة متفرقة ومتباعدة،
بحيث ال يصعب أدائها وفي نفس الوقت ال تشغله عن أداء ما يتعلق به
من واجبات مثل طلب الرزق ،وغير ذلك فيما يتعلق بتدبير أمور حياته.
 -3أن المسلم عندما يدرك ويصل إلى قناعة تامة بقلة األحكام التي اشتملت
عليها الشريعة فعند ذلك سوف يزداد إيمانه وحبه لشريعته الخالدة.
 -4أن المسلم عندما يق أر األدلة الشرعية التي تبين أن الشريعة اإلسالمية قد
تضمنت أحكام تعبديه قليله فعند ذلك سوف يستطيع مناقشة أعداء اإلسالم
الذين يحاولون إلقاء الشبهات حول أحكام الدين وادعاء أن أحكامه يصعب
القيام بها.
 -5أن الشريعة كما احتوت على تكاليف شرعية فهي أيضا احتوت على
رخص لمن عجز عن أداء ما كلغ به من عبادات ،مثل الصيام في حال
المرض والسفر.

369

( ) 10
 -6أن غير المسلمين عندما يعرفوا ويقتنعوا بأن التكاليف التي فرضها اإلسالم
على المكلف قليله فعند ذلك سوف يشجعهم على الدخول على فيه لما
يرون من قليله تكاليفه وسهوله فهمها وتطبيقها.
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القرآن الكريم.
.1

املصادر واملراجع

األجوب ــة المفي ــدة لمهم ــات العقي ــدة :عب ــد ال ــرحمن ب ــن محم ــد ب ــن خل ــف ب ــن
عبـ ـ ـ ــد اهلل الدوسـ ـ ـ ــري (ت1399ه ـ ـ ـ ــ) ،مكتبـ ـ ـ ــة دار األرقـ ـ ـ ــم ،الكويـ ـ ـ ــت ،ط،1
1402هـ1982-م.

.2

إحك ـ ــام اإلحك ـ ــام ش ـ ــرح عم ـ ــدة األحك ـ ــام :اب ـ ــن دقي ـ ــق العي ـ ــد ،مطبع ـ ــة الس ـ ــنة
المحمدية ،د.ط .ب.ت.

.3

اإلعـ ـ ــالم ،خيـ ـ ــر الـ ـ ــدين بـ ـ ــن محمـ ـ ــود بـ ـ ــن محمـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ــي بـ ـ ــن فـ ـ ــارس
الزركل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الدمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقي (ت1396هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للمالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،ط،15
2005م.

.4

األوسـ ــط فـ ــي السـ ــنن واإلجمـ ــاع واالخـ ــتالف :أبـ ــو بكـ ــر محمـ ــد بـ ــن إب ـ ـراهيم
ب ـ ــن المن ـ ــذر النيس ـ ــابوري (ت319هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :أب ـ ــو حم ـ ــاد ص ـ ــغير أحم ـ ــد
بـ ـ ــن محمـ ـ ــد حنيـ ـ ــف ،دار طيبـ ـ ــة ،الريـ ـ ــاض ،السـ ـ ــعودية ،ط1405 ،1هـ ـ ـ ـ-
1985م.

.5

التص ـ ـ ــوير القرآنـ ـ ـ ــي للقـ ـ ـ ــيم الخلقيـ ـ ـ ــة والتشـ ـ ـ ـريعية :علـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــبح ،المكتبـ ـ ـ ــة
األزهرية للتراث.

.6

تفسـ ــير الق ـ ـرآن :أبـ ــو المظفـ ــر ،منصـ ــور بـ ــن محمـ ــد بـ ــن عبـ ــد الجبـ ــار ابـ ــن
أحم ـ ــد الم ـ ــروزي السـ ـ ــمعاني التميم ـ ــي الحنف ـ ــي ثـ ـ ــم الش ـ ــافعي (ت489ه ـ ـ ــ)،
المحق ـ ــق :ياس ـ ــر ب ـ ــن إبـ ـ ـراهيم وغن ـ ــيم ب ـ ــن عب ـ ــاس ب ـ ــن غن ـ ــيم ،دار ال ـ ــوطن،
الرياض ،السعودية ،ط1418 ،1هـ1997 -م.

.7

تفسـ ــير الق ـ ـرآن العظـ ــيم «ابـ ــن كثيـ ــر» :أبـ ــو الفـ ــداء إسـ ــماعيل بـ ــن عمـ ــر بـ ــن
كثي ـ ـ ــر القرش ـ ـ ــي البص ـ ـ ــري ث ـ ـ ــم الدمش ـ ـ ــقي (ت774هـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ــق :محم ـ ـ ــد
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حسـ ـ ـ ــين شـ ـ ـ ــمس الـ ـ ـ ــدين ،دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة ،منشـ ـ ـ ــورات محمـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــي
بيضون ،بيروت ،ط1419 ،1هـ.
.8

تفسـ ــير الق ـ ـرآن الك ـ ـريم «ابـ ــن القـ ــيم» :محمـ ــد بـ ــن أبـ ــي بكـ ــر بـ ــن أيـ ــوب بـ ــن
سـ ـ ــعد شـ ـ ــمس الـ ـ ــدين ابـ ـ ــن قـ ـ ــيم الجوزيـ ـ ــة (ت751ه ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ــق :مكتـ ـ ــب
الد ارسـ ـ ـ ـ ــات والبحـ ـ ـ ـ ــوث العربيـ ـ ـ ـ ــة واإلسـ ـ ـ ـ ــالمية بإش ـ ـ ـ ـ ـراف الشـ ـ ـ ـ ــيخ إب ـ ـ ـ ـ ـراهيم
رمضان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،ط1410 ،1هـ.

.9

تفسـ ــير مجاهـ ــد :أبـ ــو الحجـ ــاج مجاهـ ــد بـ ــن جبـ ــر التـ ــابعي المكـ ــي القرشـ ــي
المخزوم ـ ـ ــي (ت104هـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ــق :ال ـ ـ ــدكتور محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد الس ـ ـ ــالم أب ـ ـ ــو
الني ـ ـ ـ ـ ــل ،دار الفك ـ ـ ـ ـ ــر اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي الحديث ـ ـ ـ ـ ــة ،مص ـ ـ ـ ـ ــر ،ط1410 ،1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
1989م.

 .10التمهيـ ــد لمـ ــا فـ ــي الموطـ ــأ مـ ــن المعـ ــاني واألسـ ــانيد :أبـ ــو عمـ ــر يوسـ ــف بـ ــن
عبـ ـ ـ ــد اهلل بـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــد البـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــن عاصـ ـ ـ ــم النمـ ـ ـ ــري القرطبـ ـ ـ ــي
(ت463هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :مص ـ ــطفى ب ـ ــن أحم ـ ــد العل ـ ــوي ،محم ـ ــد عب ـ ــد الكبي ـ ــر
البك ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،و ازرة عم ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،المغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب،
1387هـ.
 .11تهـ ـ ــذيب اللغـ ـ ــة :محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن األزهـ ـ ــري الهـ ـ ــروي ،أبـ ـ ــو منصـ ـ ــور
(ت370هـ ـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ـ ــق :محم ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــوض مرع ـ ـ ـ ــب ،دار إحي ـ ـ ـ ــاء التـ ـ ـ ـ ـراث
العربي ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 .12التوقي ـ ـ ــف عل ـ ـ ــى مهم ـ ـ ــات التع ـ ـ ــاريف :زي ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدين محم ـ ـ ــد الم ـ ـ ــدعو بعب ـ ـ ــد
ال ـ ــرؤوف ب ـ ــن ت ـ ــاج الع ـ ــارفين ب ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن زي ـ ــن العاب ـ ــدين الح ـ ــدادي ث ـ ــم
المن ـ ـ ـ ـ ـ ــأوي الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهري (ت1031هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــالم الكت ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة ،ط،1
1410هـ1990-م.
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 .13ج ــامع البي ــان ف ــي تأوي ــل القـ ـرآن :محم ــد ب ــن جري ــر ب ــن يزي ــد ب ــن كثي ــر ب ــن
غالـ ــب اآلملـ ــي ،أبـ ــو جعفـ ــر الطبـ ــري (ت310ه ـ ــ) ،المحقـ ــق :أحمـ ــد محمـ ــد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ2000-م.
 .14الجـ ـ ــامع المسـ ـ ــند الصـ ـ ــحيح المختصـ ـ ــر مـ ـ ــن أمـ ـ ــور رسـ ـ ــول اهلل  وسـ ـ ــننه
وأيام ـ ــه «ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري» :محم ـ ــد ب ـ ــن إس ـ ــماعيل أب ـ ــو عب ـ ــداهلل البخ ـ ــاري
الجعفـ ــي ،المحقـ ــق :محمـ ــد زهيـ ــر بـ ــن ناصـ ــر الناصـ ــر ،دار طـ ــوق النجـ ــاة
(مصـ ــورة عـ ــن السـ ــلطانية بإضـ ــافة ت ـ ـرقيم محمـ ــد ف ـ ـؤاد عبـ ــد البـ ــاقي) ،ط،1
1422هـ.
 .15الجـ ـ ــامع ألحكـ ـ ــام الق ـ ـ ـرآن «تفسـ ـ ــير القرطبـ ـ ــي» :أبـ ـ ــو عبـ ـ ــد اهلل محمـ ـ ــد بـ ـ ــن
أحم ــد ب ــن أب ــي بك ــر ب ــن ف ــرح األنص ــاري الخزرج ــي ش ــمس ال ــدين القرطب ــي
(ت671هـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ــق :أحم ـ ـ ــد البردون ـ ـ ــي وابـ ـ ـ ـراهيم أطف ـ ـ ــيش ،دار الكت ـ ـ ــب
المصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964-م.
 .16الح ـ ــاوي الكبي ـ ــر ،أب ـ ــو الحس ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن حبي ـ ــب
البص ـ ـ ــري البغ ـ ـ ــدادي ،الش ـ ـ ــهير بالم ـ ـ ــاوردي (ت450هـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ــق :عل ـ ـ ــي
محم ـ ــد مع ـ ــوض ،دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة ،بي ـ ــروت ،لبن ـ ــان ،ط1419 ،1ه ـ ـ ـ-
1999م.
 .17د ارسـ ــات فـ ــي علـ ــوم الق ـ ـرآن الك ـ ـريم :د .فهـ ــد بـ ــن عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن سـ ــليمان
الرومي ،ط1424 ،12هـ2003-م.
 .18زاد المسـ ــير فـ ــي علـ ــم التفسـ ــير :جمـ ــال الـ ــدين أبـ ــو الفـ ــرج عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن
عل ـ ــي ب ـ ــن محم ـ ــد الج ـ ــوزي (ت597هـ ـ ــ) ،المحق ـ ــق :عب ـ ــد ال ـ ــرزاق المه ـ ــدي،
دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
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 .19س ـ ــبل السـ ـ ــالم :محمـ ـ ــد ب ـ ــن إسـ ـ ــماعيل بـ ـ ــن ص ـ ــالح بـ ـ ــن محمـ ـ ــد الحسـ ـ ــني،
الكحالنـ ــي ثـ ــم الصـ ــنعاني ،أبـ ــو إبـ ــراهيم ،عـ ــز الـ ــدين ،المعـ ــروف كأسـ ــالفه
باألمير (ت1182هـ) ،دار الحديث ،د.ط .ب.ت.
 .20سـ ــنن أب ـ ــي داود :أبـ ــو داود س ـ ــليمان بـ ــن األش ـ ــعث بـ ــن إس ـ ــحاق بـ ــن بش ـ ــير
ب ـ ــن ش ـ ــداد ب ـ ــن عم ـ ــرو األزدي السجس ـ ــتاني (ت275هـ ـ ــ) ،المحق ـ ــق :محم ـ ــد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .21شـ ــرح العقيـ ــدة الطحاويـ ــة ،صـ ــدر الـ ــدين محمـ ــد بـ ــن عـ ــالء الـ ــدين علـ ــي بـ ــن
محمـ ـ ـ ـ ــد ابـ ـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ــز الحنفـ ـ ـ ـ ــي األذرعـ ـ ـ ـ ــين الصـ ـ ـ ـ ــالحي الدمشـ ـ ـ ـ ــقي
(ت792هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :أحم ـ ــد ش ـ ــاكر ،و ازرة الش ـ ــؤون اإلس ـ ــالمية واألوق ـ ــاف
والدعوة واإلرشاد ،ط1418 ،1هـ .
 .22شـ ــرح سـ ــنن ابـ ــن ماجـ ــة المسـ ــمى «مرشـ ــد ذوي الحجـ ــا والحاجـ ــة إلـ ــى سـ ــنن
ابـ ــن ماجـ ــه والق ـ ـول المكتفـ ــى علـ ــى سـ ــنن المصـ ــطفى» :محمـ ــد األمـ ــين بـ ــن
العلـ ــوي األثيـ ــوبي الهلـ ـ لـرري الكـ ــري
عبـ ــد اهلل بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن حسـ ــن األُرمـ ــي ل
الب ـ ـ لـويطي ،مراجع ـ ــة لجن ـ ــة م ـ ــن العلم ـ ــاء برئاس ـ ــة :األس ـ ــتاذ ال ـ ــدكتور هاش ـ ــم
ُ
محم ـ ــد عل ـ ــي حس ـ ــين مه ـ ــدي ،دار المنه ـ ــاج ،المملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية،

جدة ،ط1439 ،1هـ2018-م.
المعلـ ـ ــم بفل لوائـ ـ ــد
 .23لشـ ـ ــرُح ل
كمـ ـ ــا ُل ُ
الم لس ـ ـ ـ ﱠمى إ ل
صـ ـ ــحيح ُمسـ ـ ــلم للقلاض ـ ـ ـي ع ليـ ـ ــاض ُ
ُمسـ ــلم :عيـ ــاض بـ ــن موسـ ــى بـ ــن عيـ ــاض بـ ــن عمـ ــرون اليحصـ ــبي السـ ــبتي،
أبـ ـ ـ ــو الفضـ ـ ـ ــل (ت544ه ـ ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ـ ــق :الـ ـ ـ ــدكتور يح ليـ ـ ـ ــى إسـ ـ ـ ـ لـماعيل ،دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،ط1419 ،1هـ1998-م.
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 .24الصـ ــح اح تـ ــاج اللغـ ــة وصـ ــحاح العربيـ ــة :أبـ ــو نصـ ــر إسـ ــماعيل بـ ــن حمـ ــاد
الجـ ـ ــوهري الفـ ـ ــارابي (ت393ه ـ ـ ــ) ،تحقيـ ـ ــق :أحمـ ـ ــد عبـ ـ ــد الغفـ ـ ــور عطـ ـ ــار،
دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1407 ،4هـ1987-م.
 .25صـ ـ ـ ـ ــحيح سـ ـ ـ ـ ــنن أبـ ـ ـ ـ ــي داود :الشـ ـ ـ ـ ــيخ محمـ ـ ـ ـ ــد ناصـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدين األلبـ ـ ـ ـ ــاني
(ت1420هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مؤسس ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ـراس للنش ـ ـ ـ ـ ــر والتوزي ـ ـ ـ ـ ــع ،الكوي ـ ـ ـ ـ ــت ،ط،1
1423هـ2002-م.
 .26الع ـ ـ ــين ،أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن الخلي ـ ـ ــل ب ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عم ـ ـ ــرو ب ـ ـ ــن تم ـ ـ ــيم
الفراهيـ ـ ـ ــدي البصـ ـ ـ ــري (ت170ه ـ ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ـ ــق :د مهـ ـ ـ ــدي المخزومـ ـ ـ ــي ،د
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 .27ف ـ ــتح الب ـ ــاري ش ـ ــرح ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري :أحم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن حج ـ ــر أب ـ ــو
الفض ـ ــل العس ـ ــقالني الش ـ ــافعي ،رق ـ ــم كتب ـ ــه وأبواب ـ ــه وأحاديث ـ ــه :محم ـ ــد فـ ـ ـؤاد
عبـ ــد البـ ــاقي ،قـ ــام بإخ ارجـ ــه وصـ ــححه وأشـ ــرف علـ ــى طبعـ ــه :محـ ــب الـ ــدين
الخطي ـ ــب ،علي ـ ــه تعليق ـ ــات العالم ـ ــة :عب ـ ــد العزي ـ ــز ب ـ ــن عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن ب ـ ــاز،
دار المعرفة ،بيروت1379 ،هـ.

 .28الفق ـ ــهُ اإلس ـ ــالم ُي وأدلﱠتُـ ــهُ (ال ﱠش ـ ــامل لألدلاـ ــة ال ﱠش ـ ــرعﱠية واآلراء المذهبﱠي ـ ــة وأه ـ ـ اـم
الﱠنظرﱠي ـ ــات الفقهﱠي ـ ــة وتحقي ـ ــق األحادي ـ ــث الﱠنبوﱠي ـ ــة وتخريجه ـ ــا) :د .لوه لب ـ ــة ب ـ ــن

مصطفى ُ
الز لحيل اي ،دار الفكر ،سورﱠية ،دمشق.
 .29كش ـ ــف المش ـ ــكل م ـ ــن ح ـ ــديث الص ـ ــحيحين :جم ـ ــال ال ـ ــدين أب ـ ــو الفـ ـ ـرج عب ـ ــد
الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن علـ ـ ــي بـ ـ ــن محم ـ ـ ــد الجـ ـ ــوزي (ت597ه ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ــق :عل ـ ـ ــي
حسين البواب ،دار الوطن ،الرياض.
 .30الكش ـ ـ ــف والبي ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن تفس ـ ـ ــير القـ ـ ـ ـرآن :أحم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن إبـ ـ ـ ـراهيم
الثعلبـ ـ ــي ،أبـ ـ ــو إسـ ـ ــحاق (ت427ه ـ ـ ــ) ،تحقيـ ـ ــق :اإلمـ ـ ــام أبـ ـ ــي محمـ ـ ــد بـ ـ ــن
375

( ) 10
عاشـ ــور ،مراجعـ ــة وت ـ ــدقيق :األسـ ــتاذ نظيـ ــر الس ـ ــاعدي ،دار إحيـ ــاء التـ ـ ـراث
العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1422 ،1هـ2002-م.
 .31الكلي ـ ــات معج ـ ــم ف ـ ــي المص ـ ــطلحات والف ـ ــروق اللغوي ـ ــة :أي ـ ــوب ب ـ ــن موس ـ ــى
الحسـ ــيني القريمـ ــي الكف ـ ــوي ،أبـ ــو البقـ ــاء الحنف ـ ــي (ت1094ه ـ ــ) ،المحق ـ ــق:
عدنان درويش ،محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ب.ت.
 .32لس ــان الع ــرب :محم ــد ب ــن مك ــرم ب ــن عل ــى ،أب ــو الفضـ ـل ،جم ــال ال ــدين اب ــن
منظ ـ ـ ـ ــور األنصـ ـ ـ ـ ــاري الرويفع ـ ـ ـ ـ ـي اإلفريق ـ ـ ـ ـ ـي (ت711ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار صـ ـ ـ ـ ــادر،
بيروت ،ط1414 ،3هـ.
 .33مجمـ ـ ــع بحـ ـ ــار األن ـ ـ ـوار فـ ـ ــي غ ارئـ ـ ــب التنزيـ ـ ــل ولطـ ـ ــائف األخبـ ـ ــار :جمـ ـ ــال
الـ ـ ــدين ،محمـ ـ ــد طـ ـ ــاهر بـ ـ ــن عل ـ ـ ــي الصـ ـ ــديقي الهنـ ـ ــدي الفلتﱠنـ ـ ــي الكج ارت ـ ـ ــي

(ت986ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مطبع ـ ـ ـ ـ ـ ــة مجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة المع ـ ـ ـ ـ ـ ــارف العثماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ط،3
1387هـ1967-م.
 .34المحـ ــرر الـ ــوجيز فـ ــي تفسـ ــير الكتـ ــاب العزيـ ــز :أبـ ــو محمـ ــد عبـ ــد الحـ ــق بـ ــن
غال ـ ـ ــب ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن ب ـ ـ ــن تم ـ ـ ــام ب ـ ـ ــن عطي ـ ـ ــة األندلس ـ ـ ــي المح ـ ـ ــاربي
(ت542ه ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ــق :عبـ ـ ــد السـ ـ ــالم عبـ ـ ــد الشـ ـ ــافي محمـ ـ ــد ،دار الكتـ ـ ــب
العلمية ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 .35مرقـ ــاة المفـ ــاتيح شـ ــرح مشـ ــكاة المصـ ــابيح :علـ ــي بـ ــن سـ ــلطان محمـ ــد ،أبـ ــو
الحسـ ـ ــن نـ ـ ــور الـ ـ ــدين المـ ـ ــال الهـ ـ ــروي القـ ـ ــاري (ت1014ه ـ ـ ــ) ،دار الفكـ ـ ــر،
بيروت ،لبنان ،ط1422 ،1هـ2002-م.
 .36المس ـ ــتدرك عل ـ ــى الص ـ ــحيحين :أب ـ ــو عب ـ ــد اهلل الح ـ ــاكم محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد اهلل
بـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن حمدويـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــن ُنعـ ـ ـ ــيم بـ ـ ـ ــن الحكـ ـ ـ ــم الضـ ـ ـ ــبي الطهمـ ـ ـ ــاني

376

( ) 10
النيس ـ ــابوري المع ـ ــروف ب ـ ــابن البي ـ ــع (ت405هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :مص ـ ــطفى عب ـ ــد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 ،1هـ–1990م.
 .37معـ ــالم التنزيـ ــل فـ ــي تفسـ ــير الق ـ ـرآن «تفسـ ــير البغـ ــوي» :محيـ ــي السـ ــنة ،أبـ ــو
محمـ ـ ــد الحسـ ـ ــين بـ ـ ــن مسـ ـ ــعود بـ ـ ــن محمـ ـ ــد بـ ـ ــن الف ـ ـ ـراء البغـ ـ ــوي الشـ ـ ــافعي
(ت510هـ ـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ـ ــق :عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق المه ـ ـ ـ ــدي ،دار إحي ـ ـ ـ ــاء التـ ـ ـ ـ ـراث
العربي ،بيروت ،ط1420 ،1هـ.
 .38المنهـ ـ ــاج شـ ـ ــرح صـ ـ ــحيح مسـ ـ ــلم بـ ـ ــن الحجـ ـ ــاج ،أبـ ـ ــو زكريـ ـ ــا محيـ ـ ــي الـ ـ ــدين
يحي ـ ـ ــى ب ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرف الن ـ ـ ــووي (ت676هـ ـ ـ ــ) ،دار إحي ـ ـ ــاء التـ ـ ـ ـراث العرب ـ ـ ــي،
بيروت ،ط1392 ،2هـ.
 .39المنهـ ـ ــل العـ ـ ــذب المـ ـ ــورود شـ ـ ــرح سـ ـ ــنن اإلمـ ـ ــام أبـ ـ ــي داود :محمـ ـ ــود محمـ ـ ــد
خطـ ـ ـ ــاب السـ ـ ـ ــبكي ،عنـ ـ ـ ــي بتحقيقـ ـ ـ ــه وتصـ ـ ـ ــحيحه :أمـ ـ ـ ــين محمـ ـ ـ ــود محمـ ـ ـ ــد
خطاب ،مطبعة االستقامة ،القاهرة ،مصر ،ط1353-1351 ،1ه.
 .40موسـ ـ ــوعة كشـ ـ ــاف اصـ ـ ــطالحات الفنـ ـ ــون والعلـ ـ ــوم :محمـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ــي ابـ ـ ــن
محمـ ــد صـ ــابر الفـ ــاروقي الحنفـ ــي التهـ ــانوي (ت
القاضـ ــي محمـ ــد حامـ ــد بـ ــن ا
بع ـ ـ ــد 1158هـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ــق :د .عل ـ ـ ــي دح ـ ـ ــروج ،مكتب ـ ـ ــة لبن ـ ـ ــان ناش ـ ـ ــرون،
بيروت ،ط1996 ،1م.
 .41الموط ـ ـ ــأ :مال ـ ـ ــك ب ـ ـ ــن أن ـ ـ ــس ب ـ ـ ــن مال ـ ـ ــك ب ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـامر األص ـ ـ ــبحي الم ـ ـ ــدني
(ت179ه ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ــق :محمـ ـ ــد مصـ ـ ــطفى األعظمـ ـ ــي ،مؤسسـ ـ ــة ازيـ ـ ــد بـ ـ ــن
س ـ ــلطان آل نهي ـ ــان لألعم ـ ــال الخيري ـ ــة واإلنس ـ ــانية ،أب ـ ــو ظب ـ ــي ،اإلم ـ ــارات،
ط1425 ،1هـ2004-م.
 .42نصـ ــب ال اريـ ــة ألحاديـ ــث الهدايـ ــة مـ ــع حاشـ ــيته بغيـ ــة األلمعـ ــي فـ ــي تخ ـ ـريج
الزيلع ـ ـ ــي :جم ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدين أب ـ ـ ــو محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد اهلل ب ـ ـ ــن يوس ـ ـ ــف ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد
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الزيلعـ ــي (ت762ه ـ ــ) ،المحقـ ــق :محمـ ــد عوامـ ــة ،مؤسسـ ــة الريـ ــان للطباعـ ــة
والنش ـ ـ ـ ـ ــر ،بي ـ ـ ـ ـ ــروت ،لبن ـ ـ ـ ـ ــان ،دار القبل ـ ـ ـ ـ ــة للثقاف ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية ،ج ـ ـ ـ ـ ــدة،
السعودية ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 .43الوس ـ ــيط ف ـ ــي تفس ـ ــير القـ ـ ـرآن المجي ـ ــد :أب ـ ــو الحس ـ ــن عل ـ ــي ب ـ ــن أحم ـ ــد ب ـ ــن
محم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي الواح ـ ــدي ،النيس ـ ــابوري ،الش ـ ــافعي (ت468هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق
وتعليـ ـ ـ ــق :الشـ ـ ـ ــيخ عـ ـ ـ ــادل أحمـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــد الموجـ ـ ـ ــود ،الشـ ـ ـ ــيخ علـ ـ ـ ــي محمـ ـ ـ ــد
مع ـ ـ ــوض ،ال ـ ـ ــدكتور أحم ـ ـ ــد محم ـ ـ ــد ص ـ ـ ــيرة ،ال ـ ـ ــدكتور أحم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد الغن ـ ـ ــي
الجمـ ـ ــل ،الـ ـ ــدكتور عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن عـ ـ ــويس ،دار الكتـ ـ ــب العلميـ ـ ــة ،بيـ ـ ــروت،
لبنان ،ط1415 ،1هـ1994-م.
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