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,ثم التعريف بكتابه وأهميته ومنهج األمام   وسيرته العلمية  البحث ثالثة مباحث , التعريف بشخصية اإلمام الكازروني,  تضمن:ملخص البحث
واإلمام الكازروني هو أحمد بن محمد بن خضر المعروف بالكازروني   الفقهية لإلمام الكازروني,  تاالختياراالكازروني في تفسيره, وبعض  

البسيطة  العمري,نسبة الى كازرون الشافعي   التفاسير  والوجيزة,حيث أمتاز بصغر حجمه ودقة جرمه, وسهولة الوقوف الى    يعد تفسيره من 
  فيه الكثير من الفؤائد والنكات ما ال يوجد في غيره من الكتب,  وهو تفسير مختصر ممزوج كتفسير الجاللين,   معاني اآليات بسهولة وييسر,

ا تفسير  الكازروني عن  تفسير  الفقهية وامتاز  المسائل  الكثير من  االمام  اختار  اإلسرائيليات  الموضوع والوضوح والبعد عن  بوحدة  لجاللين 
إنها آية من الفاتحة وآية في بداية  وأخترت منها ثالثة مسائل,األولى: حكم  البسملة هل  هي آية من الفاتحة أم ال؟ أختار اإلمام الكازروني  

,الثانية:الصالة في جوف الكعبة حيث اختار اإلمام تصح صالة النافلة دون الفريضة,الثالثة:الحج على  رالسور ما عدا براءة للفصل بين السو 
 الفور أم على التراخي ,اختار األمام الكازروني يجب على الفور متى تحققت شروطه.

Summary of the research: The research included three topics,the definition of the personality of the 

Kazarean Imam, his    scientific biography, then the definition of the book and its importance and the 

approach of the Kazaroon Imam in his interpretation, and some doctrinal choices for the Kazarouni Imam, 

and the Imam Al-Kazarooni is Ahmed bin Muhammad bin Khidr al-Maarouf The Kazarouni relative to 

Kazron al-Shafi’i al-Omari, his interpretation is one of the simple and brief explanations, as it is 

characterized by its small size and the accuracy of its crime, and the ease of standing up to the meanings of 

the verses easily and easily, in which there are many benefits and jokes that are not found in other books, 

and it is a brief interpretation mixed with the interpretation of the majestic, and the advantage El 

interpretation Zrona for the interpretation of the unity of the subject and Jalalain clarity and distance from 

the Israelis chose forward many doctrinal issues and chose them three questions: First: Is the rule of 

basmalah verse of light or not? I choose the imam of the Kazarouni. It is a verse from Al-Fatihah and a 

verse at the beginning of the fence, except for the innocence of the separation between the wall. The 

second: Prayer in the hollow of the Kaaba where the imam chose Third: Hajj immediately or indolence, he 

chose  the Imam Al-Kazarooni must be immediately when his conditions are met                                              
                                                                        

 املقدمة
 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين.أما بعد:

لتعلقه بحياة   العلوم وأشملها  أوسع  باعتباره من  الفقه  بها والسيما علم  المتعلقة  الشريعة والعلوم  باألحكام  الشريعة اإلسالمية  الناس  اهتمت 
عه, وبرز في هذا العلم الكثير من العلماء والفقهاء الذي أثروا المكتبات بعلومهم ومؤلفاتهم المطبوعة والمخطوطة, ومن بين هؤالء  بجميع فرو 

لمتعلقة العلماء برز العالم الفاضل الكازروني الذي كان له الفضل الكبير في تفسير القرآن الكريم وتوضيح اآليات القرآنية والمسائل الفقهية ا
, وكان لتفسيره المعروف) الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم( والمسمى )تفسير الكازروني( اهمية كبيرة ولذا أخترت موضوع بحثي  به

أن يكون عن هذا اإلمام الجليل وتفسيره, وكان خطة البحث على النحو اآلتي: تضمن البحث ثالثة مباحث: المبحث األول تضمن التعريف  
اإلما الى  بشخصية  ونسبته  بالكتاب  التعريف  الثالث  ,المبحث  أربعة مطالب  ويتضمن  العلمية  حياته  الثاني:  المبحث  مطلبان,  ويتضمن  م 

الكازروني ويتضمن ثالثة مسائل, والخاتمة, وأهم  الفقهية لألمام  الرابع: بعض االختيارات  المبحث  مؤلفه وأهميته ويتضمن ثالثة مطالب, 
سأل هللا ان يكون عملي هذا خدمة لألسالم والمسلمين وطلبة العلم , فان أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن المصادر والمراجع.ختامًا أ

 فضل هللا علّي ,وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم(. 
 املبحث األول: حياته الشخصية ويتضمن مطلبان:

 واألعالم الشيء الكثير عن هذا العالم وبحثت كثيرا ولم أجد اال الشي القليل عن حياته وسأذكره في هذه المطالب لم تذكر كتب التراجم
 

 املطلب األول: أمسه  ولقبه وكنيته ونسبه
 .2, العالم الفضل المحقق  1هو أحمد بن محمد بن خضر نور الدين  أسمه ولقبه:  

 .3يكنى بأبو عبد هللا كنيته:
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, العمري نسبًة الى أمير المؤمنين عمر    5, الشافعي نسبًة الى مذهب اإلمام محمد بن أدريس الشافعي4الكازروني نسبة الى كازرون   نسبه:
 .6بن الخطاب )رضي هللا عنه( 

 المطلب الثاني: والدته ونشأته
 .7رحل عنها ونزل بمكة المكرمة ولد األمام الكازروني في مدينة كازرون,ثم

 المبحث الثاني: حياته العلمية ويتضمن اربعة مطالب
 المطلب األول: عصره

ثم انتقلوا الى مصر نتيجة للصراعات التي حدثت   8عاش األمام الكازروني )رحمه هللا( في ظل دولة المماليك الجراكسة المعروفة بالبرجية
هم ليتخلص من صراع المماليك البحرية ويضمن الحفاظ على السلطة لُه وألبنائه من بعده,وحكم المماليك  واشترى السلطان قالوون اعدادًا من

تزيد على مائة وإحدى وثالثين سنة من عام   تركيا مدة  أرمينية والعراق وجنوب  حتى  792الجراكسة مصر والشام والحجاز واطراف من 
وع923 سبعة  من  أكثر  المدة  هذه  في  الحكم  تولى  شجع  وقد  وقد  باي,  طومان  بالسلطان  وانتهت  برقوق  بالسلطان  سلطانًا,بدأت  شرين 

ة برز سالطين المماليك العلم والعلماء وبنوا الكثير من المدارس والمساجد, وقربوا العلماء وأغدقوا عليهم ورفعوا من شأنهم,وخالل هذه الفتر 
طي, وغيرهم(رحمهم هللا, وكان المماليك يمثلون سدًا منيعًا لصد هجمات التتار الكثير من العلماء ومنهم ) العيني والديري, والسخاوي والسيو 

الخالفة   تسلمتها  أن  الى  قرون  ثالثة  قرابة  االرض  في  اإلسالمية  والخالفة  اإلسالم  راية  تحمل  المماليك  دولة  ظلت  وهكذا  والصليبين 
 .9العثمانية 

 املطلب الثاني: مؤلفاته
 ها: لألمام الكازروني مؤلفات من 
 .10هـ 798فرغ منه سنة   ب)الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم(كتابه المعروف   -1
 شرح عقيلة اتراب القصائد للشاطبي في رسم المصحف.  -2
 هـ. 685حاشية الكازروني على البيضاوي سنة  -3

 :املطلب الثالث: شيوخه و تالميذه
 اواًل: شيوخه: 

 . 11بحثت في كتب المصادر والمراجع ولم أجد من شيوخه األ  شيخًا واحدًا وهو الشيخ المحاملي 
 ثانيًا: تالميذه: 

 ترجم له في الغاية.   12ابن الجزري  -1
 نقاًل عن تاريخ ابن قاضي شهبة.  13ابن حجي -2

 املطلب الرابع: وفاته
الكازروني سنة) األمام  انه كان  923توفي  في مكة, وقيل  العثماني  (  األول  السلطان سليم  فيها  فتح  التي  السنة  السنة وهي  حيًا في هذه 

 .14مصر, والراجح انه توفي في هذا العام ألن أكثر المصادر تشير الى ذلك 
 املبحث الثالث: اسم الكتاب واهميته ومنهج املؤلف يف تفسريه

 املطلب األول: أسم الكتاب ونسبته اىل مؤلفه
أتفق كل من ترجم عن المؤلف أن أسم الكتاب هو )الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم( وهو االسم الذي ذكره حاجي خليفة في        

الظنون  كشف  الشافعي 15كتابه  العمري  خضر  بن  محمد  بن  احمد  الدين  نور  لألمام  الكريم(  القرآن  تبيان  في  المستقيم  )الصراط  ,فقال: 
 واستقر اسمه آخرًا )الصراط المستقيم(. 16مكة المكرمة, وُعرف أيضًا ب) تفسير األخوين( ,و )طوالع األنوار( الكازروني نزيل 

 
 املطلب الثاني: أهمية الكتاب

بات سويعد هذا الكتاب تفسير بسيط  وجيز ,وتفسير للقرآن الكريم من المدرسة البسيطة السهلة مع اإلشارة الى العلوم القرآنية األخرى كالمنا
وأسباب النزول والمبهمات وغير ذلك مما يظهر بالتأمل والقراءة, وهو تفسير مختصر ممزوج كالجاللين , والجدير بالمالحظة أن وصف  
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السيوطي)ت   الدين  الجاللين مؤلفاه أحدهما جالل  العلم ان تفسير  الجاللين مع  المستقيم( بتفسير  الدين  911كتاب )الصراط  ه(, وجالل 
الكازروني قد استفاد من مزج السيوطي فكان كنموذج للكازروني في تأليف تفسيره, النه عاش في قرن السيوطي وبعده, واّوله  المحلي, ولعل  

ي فرائد  التعوذ وتفسير الفاتحة إجمااًل ثم الديباجة ذكر فيها أنه تفسير وجيز بسيط في التبيان, بسيط في الفوائد, متضمن لزهاء عشرين ألفًا ف 
 اعتمد فيه على حديث حسن أو صحيح,  وتفسير الكازروني مهم جدًا وذلك : الفوائد, و 

 ُصغر حجمه ودقة جرمه, مما يجعله سهل االقتناء. -1
 يأتي في سلسلة منيرة مشرقة لجهود علماء اإلسالم في تفسير القرآن.  -2
 الوقوف على معنى اآلية بسهولة ويسر. -3
 مفسرين.جمع بين دفتيه كثيرًا من المعاني وخالصة أقوال ال -4
 17فيه من الفوائد والنكات ما ال يوجد في غيره. -5

 املطلب الثالث: منهج األمام الكازروني يف تفسريه
 :18امتاز منهج األمام الكازروني  بمميزات 

 السهولة في تفسير اآليات والحروف.  -1
 المزج بين المتن القرآني والتفسير مزجًا صحيحًا. -2
 لين بوحدة الموضوع والوضوح والبعد عن اإلسرائيليات. امتاز تفسير الكازروني عن تفسير الجال -3
 .19أورد الكازروني مقدمة في صدر تفسيره تحدث فيها بإيجاز عن التفسير ومعناه ومراده -4
 .20الكالم على اإلعراب الراجح لبعض اآليات -5
قد, االلتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والبعد عن النزاعات االعتزالية أو النزعات القدرية, فالمؤلف )رحمه هللا(أشعري المعت -6

 صوفي المنزع والمشرب.
 .21االهتمام باللغة واالشتقاق -7
 االهتمام بأسباب النزول في كثير من المواضع.  -8
 22أنواع السحر وأحكامه .  تفصيل ما ينبغي تفصيله, كالكالم على  -9

 إيراده لبعض األحاديث واآلثار. -10
 . 23االهتمام بعلم المناسبات القرآنية, وللبقاعي مصنف حافل فيه -11

 املبحث الثالث:  بعض االختيارات الفقهية لألمام الكازروني ويتضمن ثالثة مسائل
 املسألة األوىل :حكم البسملة هل هي آية  من الفاحتة أم ال؟

لكنهم اختلفوا هل هي آية  (24) چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ ماء على أن البسملة من القرآن  ودليل ذلك قوله تعالى:  اتفق العل
 من الفاتحة أم ال على ثالثة أقوال:

الزبير،    :القول األول وابن  ابن عباس، وابن عمر،  قال  وبهذا  السور,  بين  للفصل  براءة  ما عدا  السور  بداية  في  وآية  الفاتحة  آية من  إنها 
وغيرهم المنذر  وابن  ومكحول،  الشافعي  (25)وطاووس،  مذهب  واالمامية(26)وهو  أحمد(27)،  األمام  عن   ورواية  ابن  (28)،  رجحه  ما  ,وهذا 

ة  ,وهذا ما أختاره األمام الكازروني في تفسيره حيث قال: )) التسمية آية من الفاتحة عند أكثر العلماء خالفًا ألبي حنيفة ومالك, ورواي(29)تيمية
م((   .     30الجهر ثبوتية فُيقدَّ

 واحتجوا مبا يأتي:
قال ابن جريج أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره قال:    -1

 (31) . 
 .(32)قال ابن حجر: إسناده صحيح
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: عن أبي هالل عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة   -2
 .   34وروى البيهقي الجهر بها عن النبي ) صلى هللا عليه وسلم(   (33) 

ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول هللا؟، قال:    قال: بينما رسول هللا    عن أنس    -3

 .(35)رواه مسلم 
 إن هذه األحاديث تدل على أن البسملة هي آية من الفاتحة، وآية من كل سورة سوى براءة.الداللة:وجه 

 وقال النووي: -4
الصحابة   بأن  أصحابنا  المصحف,  احتج  بخط  براءة  سوى  جميعا  السور  أوائل  في  جميعا  المصحف  في  إثباتها  على  بخالف   أجمعوا 

عتقاد  األعشار وتراجم السور، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف المميز، ألن ذلك على ا 
ل أصحابنا ، قا أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فهذا مما ال يجوز اعتقاده في الصحابة  

    . (36)هذا أقوى أدلتنا في إثباتها
 . (37)وقال الغزالي:أظهر األدلة كتابتها بخط القرآن

، ورواه الحاكم  (38) چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  قال:    عن ابن عباس    -5
 .(39) بلفظ: 

 أنها كانت تنزل لمعرفة السورة عن التي تليها. لو لم تكن البسملة آية من القرآن لما ذكر النبي الداللة:وجه 
 إنها ليست آية من الفاتحة وال آية في بداية السور.  :القول الثاني

 .(41)الرواية نظر، ورواية عن االمام أحمد , وقال ابن رجب في ثبوت هذه (40)وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ومالك
 واحتجوا مبا يأتي:

 بأن القرآن ال يثبت بالظن وال يثبت إال بالتواتر.  -1
 يرد عليه من وجهني:

 اثباتها في المصحف في معنى التواتر.  أوال:
 . (42)إن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن الثاني:

فقيل ألبي هريرة        :(43)عن النبي    عن أبي هريرة    -2
فإني سمعت رسول هللا   نفسك  في  بها  اقرأ  فقال:  اإلمام  وراء  نكون  تعالى:  إنا  قال هللا  يقول: 

(44) . 
 وجه الداللة:

 بأن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت منها لذكرها. 
 وأجيب عنه بأجوبة:

 إن التنصيف عائد إلى جملة الصالة ال إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ.  أحدها:
 إن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من اآليات الكاملة. الثاني:

معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد هلل رب العالمين، قال العلماء وقوله تعالى حمدني عبدي واثنى علي ومجدني إنما قاله   والثالث:
أث الجالل ويقال  الثناء بصفات  الفعال والتمجيد  الثناء بجمل  التحميد  الرحيم الشتمال ألن  للرحمن  ذلك كله، ولهذا جاء جوابا  في  نى عليه 

ك اليوم  اللفظتين الذاتية والفعلية وقوله وربما قال فوض إلي عبدي وجه مطابقه هذا لقوله مالك يوم الدين أن هللا تعالى هو المنفرد بالملك ذل
ه وإال فاهلل سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما وبجزاء العباد الحساب وقيل الجزاء وال دعوى ألحد ذلك اليوم هذا معنا
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فيهما ومن فيهما وكل من سواهما مربوب له عبد مسخر ثم هذا االعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض األمر ما ال يخفى وقوله تعالى فإذا  
 . (45) نا وما بعدها إلى آخر السورة ثالث آيات ال آيتانقال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة، دليل على أن اهد

قال:    عن النبي    عن أبي هريرة    -3
 (46)   . 

 .(47)وفي لفظ: 
 وجه الداللة:

 .(48) بأنه أجمع القراء على أنها ثالثون آية سوى البسملة فلو كانت البسملة تعد آية لكانت السورة إحدى وثالثين آية
فقال:    في مبدأ الوحي، جبريل أتى النبي    )رضي هللا عنها(عن عائشة    -4

 (49) . 
 .:بأنه لو كانت البسملة آية من كل سورة لذكرها النبي وجه الداللة 
أنس    -5 قال:    عن 

 (50). 
 بأنه لو كانت البسملة آية من الفاتحة لجهروا بها. وجه الداللة:

على  بأن أهل العدد مجمعون على ترك عد البسملة آية من غير الفاتحة، وترك الجهر بالبسملة في الفاتحة ليس فيه دليل    وجياب عما تقدم:
 . (51) أنها ليست منها

 إنها آية من الفاتحة وليست آية في أوائل السور.  القول الثالث:
 .(52)وهو رواية عن أحمد، وقاله الزركشي وغيره

 .(53)باآلثار التي رويت في أن البسملة آية من الفاتحةواحتج مبا يأتي:
هذا العرض ألقوال الفقهاء والمناقشة ألدلة األقوال الثالثة, هل البسملة آية من القرآن أم ال, فإن هناك تعارضًا بين األدلة إال   بعدالقول الراجح:

أن القول الذي تنصره األدلة هو أن البسملة آية من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من السور, أي أن القول الراجح واألقرب إلى  
 القول األول بأنها آية من الفاتحة وآية في بداية السور ما عدا براءة للفصل بين السور, وهللا أعلم. الصواب هو 

 : الصالة في جوف الكعبة   لثانيةالمسالة ا
 :   قولينلى ع اختلف الفقهاء في هذه المسالة  

من   تصح الصالة في جوف الكعبة ، الفريضة والنافلة فيها سواء  والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو راي االمام اللخمي  :  االول  القول
 .(54)المالكية

 االول :  القولادلة اصحاب    
َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  قوله تعالى :   -1

 (55)  . 
ان هللا تعالى قد امر بالتوجه في الصالة الى المسجد الحرام أي استقبال جزء من الكعبة والصالة في جوف الكعبة استقبال   وجه الداللة 

 .(56) جزء منها بيقين، والفرض والنفل في ذلك سواء فاذا جاز ذلك بالنفل جاز في الفرض
                     (57) (وطهوراً  لي االرض مسجداً  تُ : )جعل  قوله  -2

 .  (58)وباطن الكعبة اطيب االرض وافضلها فهي افضل المساجد واوالها بصالة الفرض والنافلة
؟ قال    : ) دخل البيت وبالل واسامة بن زيد فقلت لبالل : هل صلى فيه رسول هللا    ان النبي    )رضي هللا عنهما(عن ابن عمر -3

 . (59) (ن تلقاء وجهه ونسيت ان اساله كم صلى نعم ، قلت : اين هو ؟ قال : بين العمودي
 .(60)في جوف الكعبة دليل على ان الصالة في هذا المكان انما هي سنة لالمة صالة النبي  -4

, وهذا الذي أختاره األمام الكازروني حيث قال: )أن  (61)تصح صالة النافلة دون الفريضة والى هذا ذهب االمام مالك والحنابلة : الثاني القول
األجسام  لكلها, فال تصح صالته, والكعبة هي  لبعضها فال يكون مستقباًل  لبعضها غير مستقبل  الفرض داخلها يكون مستقباًل  من صلى 
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من السطح والحيطان والقرار, والقبلة هي الخالء الذي فيه تلك األجسام, فلو انهدمت تصحُّ صالة من توجه إلى  المخصوصة, والقبلة هي  
 . 62عرَصتها, أي ساحتها ومكانها,من خارجها, وأما من داخلها فمختلٌف فيه, وهللا سبحانه أعلم( 

 الثاني :  القولادلة اصحاب  
َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ   قوله تعالى :   .1

(63) 
صالتها قاعدا والى    جواز  واما النافلة فمبناها التخفيف والمسامحة بدليل  ,ان المصلي فيها او على ظهرها غير مستقبل لجهتها  وجه الداللة

 . (64)غير القبلة في السفر على الراحلة 
 ويرد هذا االستدالل بما ذكرته في ادلة اصحاب المذهب االول . 

النبي   .2 ان  زيد  بن  اسامة  اخبرني   (  : قال  عباس  ابن  خرج    عن  حتى  فيه  يصل  ولم  كلها  نواحيه  في  دعا  البيت  دخل                             ( 65) )لما 
 . (67) ،  وبذلك عارض هذا الحديث حديث ابن عمر السابق ذكره(66  كبر في البيت ولم يصل فيه )واية وفي ر 

 واجيب عن ذلك بما يلي :  
  ال ثبات بالل ارجح الن بالأال معارضة في ذلك بالنسبة الى التكبير الن ابن عباس اثبته ولم يتعرض له بالل واما الصالة ف  قال الحافظ :.أ

وانما استند في نفيه تارة الى اسامة وتارة الى اخيه الفضل مع انه لم يثبت ان الفضل كان معهم   ،كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس
 .(68)اال في رواية شاذة

عن صالة   ؛نه مثبت واسامة ناف والحتمال ان يكون اسامة قد اشتغل بالنظر الى ما في الكعبةألقدم اهل العلم رواية بالل على رواية اسامة .ب
النبي

(69) . 
والصالة مع استدبار نه ان كان مستقبال جهة فهو مستدبر جهة اخرى  ألقال االمام مالك : ال يجوز اداء المكتوبة في جوف الكعبة   .3

 ، (70)القبلة ال تجوز فيؤخذ باالحتياط في المكتوبة وفي التطوع االمر اوسع
ابن حزم : ان هللا تعالى قال :   القول بقول  ُوُجوَهُكْم    ورد هذا  َفَولُّوا  ُكْنُتْم  َما  َوَحْيُث  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث  َوِمْن 

القبلة بنص كالم هللا تعالى في القران       (71)ْطَرهُ شَ  فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل الحد ان يصلي في المسجد الحرام النه هو 
 . (72)الكريم ، وبذلك فكل من يصلي فيه فال بد له من ان يستدبر بعضه

 .    , وهللا أعلمهور العلماء واالمام اللخميوبذلك وبعد عرض هذه االدلة ومناقشتها يبدوا لي رجحان ما ذهب اليه جم
ومن أخر الحج حتى مات هل  هل يجب الحج على الفور للمستطيع أم أنه على التراخي؟ م على التراخي؟أ : الحج على الفور، الثالثةالمسألة 

 يكون عاصيا ؟ 
 اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

أنه يجب على الفور متى تحققت شروطه وبمثل   (  75) ، وأحمد  (74) ،ومالك(73)   حنيفة ومعه أبو يوسفذهب األئمة الثالثة أبو    :   القول األول
وهذا  هذا التوجه قال بعض الشافعية؛ وقالوا: من مات ولم يحج وهو متمكن مات عاصيا سواء الشيخ والشاب وهذا وجه واعتبروه األصح ، 

بهما   ائتوا  قال: )  الكازروني حيث  األمام  فيكون ماأختاره  بالشروع,  تقييد  باتمامهما مطلقًا بال  با  أمر  المناسك ظاهره وجوبهما, ألنه  تامي 
, واإلحصار مخصوص بالعدو عند الشافعي ومالك, وبه فسره ابن عباس رضي   واجبًا, ألنه مقدمة الواجب واجب, فأن أحصرتم, ُمنعتْم بعدوَّ

 . 77ن الشيخ يكون فيه عاصيا دون الشاب الغزالي وهو أ األمام ووجه آخر اختاره  76هللا عنهما(
 أدلتهم:

ما روى ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:) تعجلوا إلى الحج ـ  يعني الفريضة ـ فإن أحدكم ال يدري ما   -1
التعجيل معلوم الضرورة من نفس األمر بالحج فلم يبق لهذا    ,(  78) يعرض له( فأمر بالتعجيل  واألمر يقتضي اإليجاب ال سيما واستحباب 

       (79)  األمر الثاني فائدة إال اإليجاب وتوكيد األمر األول.
 .     (81) رواه أبو داود  ( 80)وعن مهران أبي صفوان قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أراد الحج فليتعجل(  -2
وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما، عن اآلخر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أراد الحج    -3

 . رواه أحمد وابن ماجه وفيه أبو إسرائيل المالئي.       ( 82)فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة(



   

         

 ( يف كتابه تفسري البيان923االختيارات الفقهية  لألمام الكازروني )ت   

  

  

ويجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه ؛ وإنما ذكره وهللا أعلم باإلرادة: ليبين أنه   ؛فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث األول  
بها من حيز التي يخرج  اإلرادة هي  فإن هذه  إرادته،  فعله عن حين  يتأخر  يفعله ال يؤخره وال  أن  ينبغي  عليه،  الذي يعزم  الحين   ( 83)   في 

 .       ( 84) والترك لقوله صلى هللا عليه وسلم:)إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل(الساهي والغافل ال إرادة التخيير بين الفعل 
وأيضا: فإن فعل القضاء من الحج يجب على الفور، فإنه لو أفسد الحج أو فاته لزمه الحج من قابل بدليل قوله عليه السالم:) من كسر    -4

قابل( الفور، فأن تجب حجة اإلسالم األداء بطريق  وهذا ال خال  85) أو عرج فقد حل وعليه الحج من  القضاء يجب على  فإذا كان  ف فيه 
     (86) األولى واألحرى.

وأيضا: فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له ألن الحج ليس كغيره من العبادات يفعل في كل وقت وإنما يختص بيوم من السنة فإذا    -5
اني، وجاز أن ال يدركه، وأن يموت ، أو يفتقر أو يمرض، أو يعجز، أو يحبس، أو يقطع عليه  أخره عن ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الث

إليه ؛ وإلى هذا أشار بقوله صلى هللا عليه وسلم:) فإنه قد يمرض المريض وتضل   التأخير  الطريق، ذلك من العوائق والموانع؛ فال يجوز 
:)ما ينتظر أحدكم إال غنى مطغيا   أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو  (88)وقوله في حديث آخر   (87)  الضالة وتعرض الحاجة(

 ؟       ( 89)موتا مجهزا أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر(
 صلى هللا عليه وسلم:) من  وأيضا: فإن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيد وهو ما روي عن علي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  -6

. ورواه ابن بطة وزاد فيه: )ومن كفر  (91)رواه الترمذي  (  90)ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت هللا ولم يحج فال عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا(
وهالل: مجهول. والحارث: مضعف  . وقال: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. وفي إسناده مقال؛ (92)فإن هللا غني عن العالمين(

: )من لم يحبسه 93؛ ولكن يعضده: ما روى شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 
  (95)  ( 94)مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا(

ة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: ) من مات وهو موسر ولم يحج فليمت على أي حال  ما أخرجه ابن أبي شيب  -7
        ( 96) شاء يهوديا أو نصرانيا(

وأيضا فإنه إجماع السلف رواه أحمد وسعيد عن هشيم ثنا منصور عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه:) لقد هممت   -8
. وهذا قاله  (  97) هذه األمصار فينظروا كل رجل ذا ِجَدٍة لم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين(أن أبعث رجال إلى  

وإنما عزم على ذلك، وإن كان تارك الحج إذا كان مسلما: ال يضرب عليه الجزية، ألنه كان في أول   عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة ؛
اإلسالم الغالب على أهل األمصار الكفر إال من أسلم ؛ فمن لم يحج أبقاه على الكفر األصلي فضرب عليه الجزية.ولوال أن وجوبه على  

  (98)الفور لم يجعل تركه شعارا للكفر.
يضا: فإن الحج تمام اإلسالم ألن اإلسالم بني على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأ  -  9  

يَنُكْم َلُكْم دِ وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال ولهذا: لما حج النبي صلى هللا عليه وسلم أنزل هللا قوله تعالى:) اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  
النعمة   (100)   . وكانت شرائع اإلسالم تنزل شيئا فشيئا فصار الحج كمال الدين وتمام  (99)  َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا(

ما ال يجوز أن يخل بالصالة والصوم  فإذا لم يحج الرجل لم يكن إسالمه ودينه كامال بل يكون ناقصا وال يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا ك
 والزكاة بعد وجوبها.      

 وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدما، وأخره النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فعنه أجوبة:       
أحدها: أنه ال يجوز لمسلم أن يعتقد أن هللا أوجب الحج وكتبه ومكث النبي صلى هللا عليه وسلم وعامة أصحابة مؤخرين له من غير عائق 
أصال خمس سنين وال سنة واحدة فإن القوم رضوان هللا عليهم كانوا مسارعين في الخيرات وهم السابقون األولون من المهاجرين واألنصار  

ى فعل الصالة في أول الوقت طلبا للفضل والثواب لعلمهم بما في المسابقة من األجر فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير  يبادرون إل
عذر أصال ؟ وتأخيره إن لم يكن محرما فإنه مكروه أو هو خالف األحسن واألفضل، وتأخر عن مقامات السبق ودرجات المقربين فكيف  

ألحسن واألفضل لغير عذر أصال.وأيضا: فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجوا أفترى أولئك  تطبق األمة مع نبيها على ترك ا 
خير   لقوا هللا عاصين بترك أحد مباني اإلسالم ولم ينبههم النبي صلى هللا عليه وسلم على ذلك وال قال لهم احذروا تفويته مع أنه من لم يحج

حج عتاب ابن أسيد على عادة الكفار   ( 101)   علم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم وبعد الفتح إنما  بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا وقد
 وهديهم وإنما حج بعض أهل مكة ثم في السنة الثانية أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بنفي المشركين عن البيت وبأن ال يطوف بالبيت عار 
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وإنما حج من المسلمين نفر قليل ثم إن حج البيت من فروض الكفاية...وأما قولهم: إنه فرض سنة خمس أو ست فقد اختلف الناس  ؛    (102)
في ذلك اختالفا مشهورا فقيل سنة خمس وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر فاهلل أعلم متى فرض غير أنه يجب 

أو فرض متقدم وكان هناك مانع عام يمنع من فعله وإال لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره الجواب الثاني أن يعلم إما أنه فرض متأخر  
 ( 103)  أن األشبه وهللا أعلم أنه إنما فرض متأخر يدل على ذلك وجوه:

 ( 104) ت من استطاع إليه سبيال (أن آية وجوب الحج التي أجمع المسلمون على داللتها على وجوبه قوله ) وهلل على الناس حج البي  :أحدها
ن وقد قيل إن هذه اآلية إنما نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر ويدل على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب وتقرير ملة إبراهيم وتنزيهه م

روه في أمر عيسى بن مريم اليهودية والنصرانية وصدر سورة آل عمران إنما نزلت لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وناظ
  (105)  عليه السالم ووفد نجران إنما قدموا على النبي صلى هللا عليه وسلم بآخره

، أنه يجب على التراخي ، فال يأثم بتأخيره مع االستطاعة بشرط العزم    (  106)وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية  :الثانيالقول  
واختاره أبو حازم وصاحب الفائق وذكره ابن أبي موسى وجها زاد المجد مع العزم على فعله في  وحكاه ابن حامد عن اإلمام أحمد  على فعله  

 ( 107)  الجملة
في شرح العمدة: قد ذكر الحج في سورة الحج وقد نزل بعضها في مكة والباقي في المدينة فكان وجوب الحج  من أول اإلسالم ؛   قالأدلتهم:

وكان وجوبه متقدما؛ ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة ثمان، وأقام الحج للناس تلك السنة: عتاب بن أسيد أمير 
. ثم بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي هللا عنه في سنة تسع، فأقام للناس    (108)  ليه وسلم رسول هللا صلى هللا ع

 الموسم ومعه علي بن أبي طالب بسورة براءة ورجال من المسلمين...  
 فلو كان الحج واجبا على الفور لبادر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى فعله .   -1
 ن هللا تعالى أوجبه إيجابا مطلقا وأمر به ولم يخص به زمانا دون زمان فيجب أن يجوز فعله في جميع العمر.       وأيضا فإ   -2
والحج هو عبادة العمر فيجب أن يكون جميع العمر وقتا له  ومن قال: إن األمر المطلق ال يقتضي فعل المأمور به على الفور ال سميا    -3

 . وقت مخصوص وقضاء رمضان لما كان عبادة سنة مخصوصة كان جميع ذلك الزمن وقتا له  كما أن الصالة لما كانت عبادة
 وأيضا فإنه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء كما لو فعل الصالة بعد خروج الوقت وليس كذلك .       -4
 .     (109) لتأخير فمن ادعاه فعليه الدليل وأيضا فإنه إذا أخره وفعله فقد برئت ذمته واألصل براءة الذمة من إثم ا  -5

فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره وإنما يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودالئل الموت بحيث يغلب على ظنه أنه 
  (110) إن لم يحج ذلك العام فاته، فإن أخره بعد ذلك أثم ومات عاصيا...

 يكون آثما ؟ أي قبل ظهور دالئل الموت وأمارات العجز. ذكر أبو يعلى فيه وجهين:  وإن مات قبل ذلك  فهل
 ال يكون آثما كما لو مات من عليه الصالة وقضاء رمضان في أثناء وقتهما.        :  أنه يعني أبو يعلى واختاره :الوجه األول

 الوجه الثاني: هو المذهب المعروف لمسلكين: عام، وخاص.    
أكثر أصحابنا ليس في الشريعة إال واجب مؤقت أو واجب  (111) أما العام: فهو أن األمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور بل عند

لى الفور.أما واجب يجوز تأخيره مطلقا فال يجوز ألنه إن جاز التأخير إلى غير غاية موصوفة بحيث لو مات غير عاص بطل معنى  ع
 لوجهين:        الوجوب. وإن جاز إلى أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل لم يجز

ت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل المأمور به وقبل حصول  أحدهما: أن هذا معلوم وال مظنون فإن الموت إنما يعلم بأسبابه وإذا المو 
 أسبابه فإنه ال يغلب على ظن أحد أنه يموت في هذا العام ولو بلغ تسعين سنة.       

الثاني: إنه إن مات قبل هذا غير عاص لزم أن ال يجب الفعل على أكثر الخلق ألن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن وإن عصى بذلك فبأي 
 (112) يعاقب ؟ وإنما فعل ما جاز له ...ذنب 

 القول الراجح: 
األيام ولقوة   الدهر ومفاجآت  ذلك خشية حوادث  الفور متى ما حصل على االستطاعة على  األداء على  األول، وهو  القول  الباحث  يرجح 

وسلم وما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب  األدلة التي استدل بها أصحاب القول األول ولقوة الوعيد الذي جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه  
  رضي هللا عنه، ولحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه كما أخرجه الدارقطني في سننه، فعن أبي هريرة 
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ابها على أذناب أوديتها فال يصل إلى  قال: قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم :) حجوا قبل أن ال تحجوا قيل ما شأن الحج ؟ قال: تقعد أعر 
وفي سنن البيهقي الكبرى بسنده عن الحارث بن سويد قال: سمعت عليا رضي هللا عنه يقول : ) حجوا قبل أن ال تحجوا     (113) الحج أحد(.

 .114(حجرا,فكأني أنظر إلى حبشي أصلع أفدع بيده معول يهدمها حجرا 

 اخلامتة
 هللا تعالى توصلت الى النتائج اآلتية:بعد ان أتممت بحثي هذا بفضل 

الكازروني -1 العمري  اإلمام  الشافعي  الى كازرون  المعروف بالكازروني نسبة  نسبة الى أمير المؤمنين   هو أحمد بن محمد بن خضر 
 عمر بن الخطاب)رضي هللا عنه(.

بتفسير البيان المسمى الصراط المستقيم في  عروف)ألف اإلمام الكازروني الكثير من المؤلفات من أبرزها تفسير اإلمام الكازروني الم  -2

 تبيان القرآن الكريم(. 

وسهولة أقنائه, السهولة في تفسير اآليات والحروف, المزج بين   أمتاز تفسير اإلمام الكازروني بأسلوب وجيز وييسر, وصغر حجمهُ  -3

 المتن القرآني والتفسير مزجاً صحيحاً.

االلتزام بمنهج أهل السنة والجماعة    , لين بوحدة الموضوع والوضوح والبعد عن اإلسرائيلياتامتاز تفسير الكازروني عن تفسير الجال -4

 في العقيدة والبعد عن النزاعات االعتزالية أو النزعات القدرية, فالمؤلف )رحمه هللا(أشعري المعتقد, صوفي المنزع والمشرب.

 أختار األمام الكازروني الكثير من المسائل الفقهية.  -5

 . آية من الفاتحة وآية في بداية السور ما عدا براءة للفصل بين السور ألختيارات الفقهية لألمام الكازروني أن البسملة هي من ا -6

 . الصالة في جوف الكعبة حيث اختار اإلمام تصح صالة النافلة دون الفريضة -7

 .يجب على الفور متى تحققت شروطه  الحج على الفور أم على التراخي ,اختار األمام الكازروني  -8
 املصادر واملراجع بعد القرآن الكريم

الدمش.قي,   -1 الزركشي  فارس,  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  الدين  ,خير  للزركشي  للماليين,ط1396ت0االعالم,  العلم  ,  5هـ(,دار 
 م موسوعة التاريخ اإلسالمي, محمود شاكر 2002

للمرداوي  -2 الر   اإلنصاف  معرفة  في  سليمان ,األنصاف  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  أحمد,عالء  اإلمام  مذهب  على  الخالف  من  اجح 

 (  م1955-هـ1374,المطبعة السنية المحمدية,مصر,)1المرداوي, تحقيق: محمد حامد فقي, ط

 2م(,دارالمعرفة,بيروت,ط1970 -هـ920شرح كنز الدقائق, زين الدين ابن نجيم الحنفي,)تالبحر الرائق -3

,  2هـ(, دار الكتاب العربي, بيروت,ط587ي ترتيب الشرائع للكاساني,عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد )تالصنائع فبدائع    -4

   م1982

باللخمي ت) -5 المعروف  الحسن  أبو  الربعي,  اللخمي, علي بن محمد  الكريم نجيب, وزارة  478التبصرة,  أحمد عبد  الدكتور  ه(,تحقيق: 
   م.2011-ه1432, 1األوقاف والشؤون اإلسالمية,قطر,ط

الشافعي  -6 العمري  خضر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  نور  األمام  الكريم,  القرآن  تبيان  في  المستقيم  الصراط  الكازروني,  تفسسير 
 م. 2017-ه1438,  1هـ(,تحقيق: األستاذ أبي الحسن عبد هللا بن عبد العزيز الشبراوي, دار الرسالة,القاهرة,ط923الكازروني) ت

الحبير    -7 تتلخيص  المعرفة,بيروت,في  دار  هاشم,  هللا  تعليق:عبد   , العسقالني  حجر  البن  الكبير,  الرافعي  أحاديث   -هـ1384خريج 

   م1964

 ه(,دار الفكر,بيروت1230,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير,محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي,)حاشية الدسوقي -8

 هـ 1390الرياض,   -منصور بن يونس بن إدريس البهتوي, مكتبة الرياض الحديثة شرح زاد المستنقع, الروض المربع -9

 ,دار إحياء الكتب العربية2ه(,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, ط273سنن ابن ماجه,ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني,)ت -10

الخر  -11 الخسروجردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الكبرى,  البيهقي  ه(,تحقيق:محمدعبدالقادرعطا,دارالكتب  458اساني,)تسنن 
 م(  2004-ه1424,)3العلمية,بيروت,لبنان,ط

  بيروت–, لمحمد بن عيسى الترمذي ,دار احياء التراث العربي سنن الترمذي  -12

الدارقطني -13 البغدادي,)ت  سنن  الدارقطني  الحسن  أبو  بن عمر  اليماني,  385-306علي  السيد عبد هللا هاشم  المعرفةهـ(,تحقيق:  -دار 

 م 1966-هـ1386بيروت,

الزرقاني -14 الزرقاني,)ت    شرح  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  محمد  مالك,  اإلمام  موطأ  العلمية,بيروت,ط1122على  الكتب  ,  1هـ(,دار 

   هـ1411
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خالد بن علي بن  ه(,تحقيق:728شرح العمدة البن تيمية,تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد هللا ابن تيمية الحنبلي,)ت  -15
 م( 1997-ه1418, )1محمد المشيقح,دار العاصمة, الرياض, السعودية, ط  

 2هـ,ط 1392بيروت,-,أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي,دار احياء التراث العربيشرح النووي على صحيح مسلم   -16

السل -17 بكر  بن  بن صالح  المغيرة  بن  بن خزيمة  اسحاق  بن  ابن خزيمة,أبوبكر محمد  النيسابوري)تصحيح  محمد 311مي  ه(,تحقيق: 
 مصطفى األعظمي, المكتب اإلسالمي, بيروت 

البخاري   -18 الجعفي ,)تصحيح  البخاري  أبي عبد هللا  البخاري  اسماعيل  لمحمد بن  ,تحقيق:د256,  ابن   0هـ(  البغا,دار  مصطفى ديب 

 , 3بيروت ,ط-كثير

مسلم -19 النيسابوري,)ت  ,لمسلمصحيح  القشيري  الحسين  أبي  حجاج  التراث 261-206بن  احياء  البقي,دار  عبد  فؤاد  هـ(,تحقيق:محمد 

 بيروت -العربي
   م1997  -ه1417, 1هـ(,تحقيق: مكتبة العلوم والحكم,السعودية,ط11طبقات المفسرين, أحمد بن محمد,)ت -20

 بيروت  –فقه السنة ، السيد سابق ، دار الكتاب العربي  -21

 ,تأليف:عبد هللا بن قدامة المقدسي, أبو محمد, المكتب اإلسالمي, بيروت  الكافي في فقه ابن حنبل -22

خليفة,)ت  -23 بحاجي  الشهير  بن عبد هللا  األديب مصطفى  للعالم  والفنون,  الكتب  أسامي  الظنون عن  هـ(,منشورات مكتبة 1067كشف 
 بغداد-المثنى

زيد -24 أبي  ابن  رسالة  على  الرباني  الطالب  الطالب   كفاية  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية  المالكي  المنوفي  خلف  بن  القيرواني,علي 
-ه1414ه(,تحقيق:يوسف الشيخ محمد البقاعي,دار الفكر,بيروت,) 1189الرباني,أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي,)ت

 م(  1994

 م. 1990بيروت,-, دار أحياء التراث1م(  ط1311-هـ711البن منظور,أبو الفضل جمال الدين بن مكرم المصري, )ت لسان العرب -25

 ,دار الكتب العلمية,بيروت,لبنان 1ه(, ط 884المبدع شرح المقنع,إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن المفلح,)ت -26

   بيروت-, دار المعرفة1هـ(,ط 483للسرخسي,شمس الدين السرخسي,)ت المبسوط -27

الفتاوى  -28 العمجموع  أبي  اإلسالم  تيمية,)ت,لشيخ  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الدين  تقي  هـ(,خرج 728باس 

 . م 1998 -هـ1419, 1الرياض,ط-أحايثها:عامرالجزار,أنورالباز,مكتبة العبيكان
 المجموع, للنووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي, دار الفكر  -29

   م .1968هـ(, دار االتحاد العربي, القاهرة, 456-هـ383محمد,)تالبن حزم, لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو  ,المحلى -30

ه(,تحقيق: 321مختصر اختالف العلماء,أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك االزدي الحجري المعروف بالطحاوي,)ت -31
 .,دار البشائر اإلسالمية,بيروت2عبد هللا نذير أحمد,ط

 . دار صادر, بيروت مالك بن أنس األصبحي, المدونة الكبرى  -32

، دار الكتب  1ط،  هـ1413  ، المستصفى في علم األصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي -33
الحميد,  هـ(, تحقيق: محمد محي الدين عبد  175-202سليمان بن األشعث أبو داوود السجستاني االزدي)ت    سنن أبي داود  بيروت  ،العلمية

 بيروت.-دار الفكر

 هـ. 1313هـ(,مؤسسة قرطبة,القاهرة,242األمام احمد بن حنبل الشيباني,)تمسندأحمد,    -34

العبسي,)ت -35 إبراهيم بن عثمان بن خواستي  أبي شيبة عبد هللا بن محمد بن  أبي شيبة,أبو بكر بن  ابن  ه(,تحقيق:كمال 235مصنف 
 .ه(1409,مكتبة الرشد,الرياض,)1يوسف الحوت,ط

 هـ(,مكتبة المثنى, بيروت, دار أحياء التراث العربي.1408معجم المؤلفين, عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة, ت)  -36

قدامة -37 البن  المقدسي,)تالمغني  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الدين  موفق  محمد  القاهرة,)620,أبو  -ه1388ه(,مكتبة 
 . م(1968

الراية -38 أحا   نصب  تخريج  البنوري,دار  في  يوسف  محمد  الزيلعي,تحقيق:  الحنفي  أحمد  أبو  يوسف  بن  هللا  الهداية,عبد  ديث 

 . ( هـ1357الحديث,مصر,)

االوطار  -39 الشوكاني,)تنيل  هللا  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  للشوكاني,  دار  1250,  الصبابطي,  الدين  عصام  تحقيق:  ه(, 
 . م(1993-ه1413, )1الحديث,مصر,ط
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البد -40 شرح  الحسنالهداية  أبو  الدين  برهان  المرغياني  بكر  أبي  بن  علي  التراث 593,)تاية,  إحياء  يوسف,دار  طالل  هـ(,تحقيق: 

 م. 2010, 4العربي,بيروت,لبنان,ط
البغدادي,)ت   -41 الباباني  سليم  مير  بن  محمد  بن  اسماعيل  العارفين,  اتانبول,1399هدية  مطبعة  التراث 1951هـ(,طبع  إحياء  م,دار 

 . العربي بيروت,لبنان

-هـ(,تحقيق:د.مصطفى عبد القادر عطا,دار الكتب العلمية1012-403, للحاكم, أبوعبدهللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ,)تالمستدرك -42

 .  م 1990-هـ1411بيروت 

  -هـ1426,  1بيروت,ط–محمد بن داخل الصبحي, دار البشائر  اإلسالمية    وسام الكرم في تراجم أئمة وخطباء الحرم: يوسف  بن -43
 م. 2005

 اهلوامش

 
-هـ(,منشورات مكتبة المثنى1067كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, للعالم األديب مصطفى بن عبد هللا الشهير بحاجي خليفة,)ت  1

الغني كحالة, ت)  ,معجم  2/1077بغداد :   المثنى, بيروت, دار أحياء 1408المؤلفين, عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  هـ(,مكتبة 
 . 2/98التراث العربي: 

 . 111/ 1م: 1997 -ه1417, 1هـ(,تحقيق: مكتبة العلوم والحكم,السعودية,ط11طبقات المفسرين, أحمد بن محمد,)ت 2
 . 98/ 2,معجم المؤلفين: 1077/ 2كشف الظنون, لحاجي خليفة: 3
بن  كازرون: هي مدينة عظيمة من الثالث من ُكْورة سابور في ايران حاليًا, معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع, أبو عبيد عبد هللا    4

م:  1992غرب اإلسالمي,, المسالك والممالك, أبو عبيد  البكري, دار ال1109/  2:  3(,ط487عبد العزيز بن محمد البكري االندلسي, ت)
45 . 

 . 2/1077كشف الظنون: 5
 -ه1426, 1بيروت,ط–وسام الكرم في تراجم أئمة وخطباء الحرم: يوسف  بن محمد بن داخل الصبحي, دار البشائر  اإلسالمية  6

 . 431م:2005
هـ(,دار العلم  1396ت0لدمش.قي,, االعالم, للزركشي ,خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركشي ا1077/ 2كشف الظنون:  7

 . 1/232م,2002, 5للماليين,ط
التاريخ    8 موسوعة  اليوم,  الى  االسم  بهذا  تعرف  تزال  وال  الشرقي,  الشمال  جهة  من  األسود  البحر  على  المشرفة  األرض  هي  الجراكسة: 

 . 71/ 7م(: 1932اإلسالمي, محمود شاكر شاكر الحرستاني, ت)
 . 73-7/72مي, محمود شاكر: ينظر: موسوعة التاريخ اإلسال   9

م,دار إحياء التراث العربي 1951هـ(,طبع مطبعة اتانبول,1399هدية العارفين, اسماعيل بن محمد بن مير سليم الباباني البغدادي,)ت  10
 . 1/117بيروت,لبنان: 

د بن إسماعيل بن سعيد بن أبان ,الضبي المحاملي: هو القاضي اإلمام العالمة المحدث الثقة  أبو عبد هللا,الحسين بن إسماعيل بن محم 11
البغدادي  الشافعي المحاملي نسبة الى المحامل جمع محمل وهي التي يحمل عليها الناس على الجمال في السفر الى مكة ألن بعض 

سنة خمس عشرة  أجداده كان يبيع هذه المحامل ببغداد فنسب الى تلك المهنة, مصنف السنن ,ولد سنة  ثمان وستين وثالثمائة   توفي 
,وفيات األعيان:  15/259وأربعمائة للهجرة,من مؤلفاته: أمالي األصفهاني,األوسط,التجريد في الفروع وغيرها ,ينظر: سير اعالم النبالء,

 . 7/321,االنساب: 1/74
ي الجزري الشهير بابن ابن الجزري: شيخ القراء, العالمة الثقة اإلمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشافع 12

الجزري نسبة الى جزيرة ابن عمر وتسمى جزيرة بوطان حاليًا وتقع في منطقة جنوب شرق األناضول بتركيا ,نشأ في دمشق,وفيها حفظ 
في   751عام  القرآن وأكمله وهو ابن ثالثة عشر عامَا, وصلى وهو ابن أربعة عشر,  أهتم بالتجويد, والحديث النبوي, والتاريخ والفقه ,ولد في

سنة, في شيراز, إيران, وولي مشيخة اإلقراء الكبرى وابتنى بدمشق مدرسة  82,عن عمر يناهز833دمشق, سوريا, وتوفي في عام  
,من مؤلفاته: منظومة المقدمة الجزرية, وتحبير التيسير في القراءات العشر, إتحاف المهرة 793سماها)دار القرآن الكريم( وولي القضاء سنة 

 تمة العشرة, وغيرها.في ت
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ابن حجي: أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد السعدي الحسباني األصل, الدمشقي, شهاب الدين ابن عالء الدين, حافظ مؤرخ من أهل  13

عجم دمشق ولد ومات فيها, ويلقب بمؤرخ اإلسالم انتهت إليه مشيخة الشيوخ في البالد الشامية, من مؤلفاته: الدارس من أخبار المدارس, م
 . 116/ 7,الشذرات: 1/269, ينظر: الضوء الالمع:861وتوفي سنة   751في اسماء شيوخه,ولد سنة  

 .  2/1077,كشف الظنون: 1/262معجم المؤلفين: 14
 . 1077/ 2كشف الظنون:  15
 . 441/ 1المصدر السابق:  16
( تحقيق ودراسة: أبي الحسن عبد هللا  923الكازروني, )ت  تفسير الكازروني, لالمام العالمة الشيخ نور الدين احمد بن محمد بن خضر    17

 (. 9م:) 2017  -هـ1438بن عبد العزيز الشبراوي, دار الرسالة,القاهرة,ط
 . 8المصدر السابق:  18
 نسخة حيدر أباد. -/ظ1 19
 حيدر أباد.  -/و5 20
 حيدر أباد. -/ و42حيدر أباد, -/و19 21
 نسخة حيدر أباد.  -/ ظ 13 22
 الدرر طبع بالهند ناقصًا, ثم في بيروت ناقصًا أيضًا. اسمه نظم  23

 .30سورة النمل، آية:  (24)
 .280/ 3 المجموع, للنووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي, دار الفكر:ينظر: (25)
 .المصدر السابقينظر:   (26)
 .2/153ه(,مؤسسة النشر اإلسالمي, 726المطهر األسدي)تينظر: مختلف الشيعة, للحلي, أبي منصور الحسن بن يوسف بن  (27)
,األنصاف في معرفة الراجح مـن الخـالف علـى مـذهب اإلمـام أحمـد,عالء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان  ينظر: اإلنصاف للمرداوي   (28)

 .2/48(: م1955-هـ1374,المطبعة السنية المحمدية,مصر,)1المرداوي, تحقيق: محمد حامد فقي, ط
الفتاوى   (29) تيمية,)تينظر:مجموع  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الدين  تقي  العباس  أبي  اإلسالم  هـ(,خرج 728,لشيخ 

 . 435/ 22م, 1998 -هـ1419,  1الرياض,ط-أحايثها:عامرالجزار,أنورالباز,مكتبة العبيكان
أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي ينظر: تفسسير الكازروني, الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم, األمام نور الدين  30

 (.    14م,ص)2017-هـ 1438, 1ه(,تحقيق: األستاذ أبي الحسن عبد هللا بن عبد العزيز الشبراوي, دار الرسالة,القاهرة,ط923الكازروني) ت
الخراساني,)ت  (31) الخسروجردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  الكبرى,  البيهقي  قادرعطا,دارالكتب ه(,تحقيق:محمدعبدال458سنن 

الصحابة  2/42م(:  2004-ه1424,)3العلمية,بيروت,لبنان,ط مصاحف  جمعته  ما  أن  على  دليل  باب   ،    الرحمن وبسم هللا  قرآن  كله 
-403, للحاكم, أبوعبدهللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ,)ت(، والمستدرك2205)  -رقم الحديث-الرحيم في فواتيح السور سوى سورة البراءة  

العلمية1012 الكتب  القادر عطا,دار  القرآن  ,736/ 1م:  1990-هـ1411بيروت  -هـ(,تحقيق:د.مصطفى عبد  الحديث-كتاب فضائل    -رقم 
 (، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين.  2020)
  م1964  -هـ 1384هللا هاشم, دار المعرفة,بيروت,  في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, البن حجر العسقالني , تعليق:عبدتلخيص الحبير   (32)
:1/235 . 
ه(,تحقيــق: محمــد 311صــحيح ابــن خزيمــة,أبوبكر محمــد بــن اســحاق بــن خزيمــة بــن المغيــرة بــن صــالح بــن بكــر الســلمي النيســابوري)ت (33)

لرحيم والمخافتة بها جميعا مباح ، باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم هللا الرحمن ا1/251مصطفى األعظمي, المكتب اإلسالمي, بيروت:  
 (.499) -رقم الحديث-ليس واحد منهما محضور وهذا من االختالف المباح 

 . 2/42سنن البيهقي, 34
مسلم  (35) النيسابوري,)تصحيح  القشيري  الحسين  أبي  حجاج  بن  البقي,دار 261-206,لمسلم  عبد  فؤاد  التراث   هـ(,تحقيق:محمد  احياء 

 (. 400) -رقم الحديث-باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة  ,1/300بيروت:-العربي
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 .3/283ينظر: المجموع  (36)
، دار 1هــ، ط1413ينظر: المستصفى فـي علـم األصـول، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي، تحقيـق: محمـد عبـد السـالم عبـد الشـافي،   (37)

 .1/82لمية، بيروت: الكتب الع
-هـ(, تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الفكر175-202سليمان بن األشعث أبو داوود السجستاني االزدي)ت    سنن أبي داود  (38)

بها  1/209,بيروت الرجعة  من  باب  الحديث-،  الكبرى  788)  -رقم  البيهقي  وسنن  مصاحف  2/42(،  جمعته  ما  أن  على  الدليل  باب   ،
 (.   2206)  -رقم الحديث-كله قرآن وبسم هللا الرحمن الرحيم في فواتيح السور سوى سورة براءة من جملته  الصحابة 

 (، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.845) -رقم الحديث- 1/355المستدرك  (39)
, 1هــ(,دار الكتـب العلميـة,بيروت,ط1122علـى موطـأ اإلمـام مالـك, محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني,)ت  ينظر: شرح الزرقـاني  (40)

 .1/251: هـ1411
 .2/48ينظر: اإلنصاف للمرداوي  (41)
 .285 – 3/284ينظر: المجموع  (42)
-, دار أحياء التراث1هـ(  ط 1311-هـ711البن منظور,أبو الفضل جمال الدين بن مكرم المصري, )ت  أي نقصان,لسان العربخداج    (43)

 . 248/ 1990:2بيروت,
، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة وانــه إذا لــم يكــن يحســن الفاتحــة وال أمكنــه تعلمهــا قــرأ مــا يتيســر لــه مــن 1/296صــحيح مســلم  (44)

 (.395) -رقم الحديث-غيرها 
 :2هـــ,ط1392بيــروت,-شــرف بــن مــري النــووي,دار احيــاء التــراث العربــي,أبو زكريــا يحيــى بــن ينظــر: شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم (45)

4/103. 
(، وسنن الترمذي 7962رقم الحديث )299/,2هـ: 1313هـ(,مؤسسة قرطبة,القاهرة,242األمام احمد بن حنبل الشيباني,)تمسندأحمد,(46)

، ذكر فضائل سور  753/ 1حسن، والمستدرك (، وقال الترمذي حديث 2891)  -رقم الحديث-، باب ما جاء في فضل سورة الملك 5/164
 (، وقال الحاكم : حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.2075) -رقم الحديث-وآيات متفرقة 

 (. 1400) -رقم الحديث-، باب في عدد اآليات 2/57سنن أبي داود  (47)
 .3/281ينظر: المجموع  (48)
البخاري    (49) عبد هللاصحيح  أبي  البخاري  اسماعيل  بن  لمحمد  ,)ت,  الجعفي  البخاري  ,تحقيق:د256  ابن    0هـ(  البغا,دار  ديب  مصطفى 

، باب بدء الوحي إلى  139/ 1(، وصحيح مسلم  3)   -رقم الحديث-  ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا  1/4,  3بيروت ,ط-كثير
 (. 160) -رقم الحديث- رسول هللا 

 (.399) -رقم الحديث-بالبسملة ، باب حجة من قال ال يجهر 1/299صحيح مسلم  (50)
 .3/282ينظر: المجموع  (51)
 -شـرح زاد المسـتنقع, منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهتـوي, مكتبـة الريـاض الحديثـة ، والـروض المربـع2/48ينظر: اإلنصاف للمرداوي   (52)

 .1/171 هـ:1390الرياض, 
 ية من الفاتحة.ينظر: األحاديث التي ذكرت في القول األول ما يخص البسملة آ (53)
)تبدائع    (54) أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  للكاساني,عالء  الشرائع  ترتيب  في  بيروت,ط587الصنائع  العربي,  الكتاب  دار  , 2هـ(, 

باللخمي ت)  131/ 1م:1982 المعروف  الحسن  أبو  الربعي,  اللخمي, علي بن محمد  الكريم 478,التبصرة,  أحمد عبد  الدكتور  ه(,تحقيق: 
 م. 2011-ه1432, 1نجيب, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية,قطر,ط

  149سورة البقرة / (55)
  2/79:  بيروت-, دار المعرفة1هـ(,ط483للسرخسي,شمس الدين السرخسي,)ت  المبسوط (56)
  1/128صحيح البخاري  (57)
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محمد,)تالمحلى,  (58) أبو  الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  لعلي  حزم,  القاهرة,  456-هـ383البن  العربي,  االتحاد  دار  م  1968هـ(, 
:4/81   
  2/266صحيح مسلم  (59)
  1/708بيروت ،  –فقه السنة ، السيد سابق ، دار الكتاب العربي  (60)
،  1/209ه(,دار الفكر,بيـروت: 1230حاشية الدسوقي,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير,محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي,)  (61)
م(: 1968-ه1388ه(,مكتبــة القــاهرة,)620لمغنـي البــن قدامــة,أبو محمــد موفــق الــدين عبــد هللا بــن أحمـد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي,)توا
1/721  
 . 68تفسير الكازروني, ص 62

  144سورة البقرة /  (63)
  722-1/721المغني البن قدامة ،  (64)
   2/268صحيح مسلم  (65)
  2/580صحيح البخاري   (66)

 1/722المغني,البن قدامة:9
  4/81المحلى, البن حزم:  (67)
ه(, تحقيــــق: عصــــام الــــدين الصــــبابطي, دار 1250نيــــل االوطــــار, للشــــوكاني, محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد هللا الشــــوكاني,)ت (68)

  3/145م(: 1993-ه1413, )1الحديث,مصر,ط
  3/470المغني  (69)
  1/91:  مالك بن أنس األصبحي, دار صادر, بيروت رى المدونة الكب (70)
  150سورة البقرة /  (71)
  4/80المحلى:  (72)

شرح كنز الدقائق, زين ، وينظر: البحر الرائق134/ 1( ينظر الهداية شرح البداية, علي بن أبي بكر المرغياني برهان الدين أبو الحسن: 73) 
 .  52/ 3، ينظر المجموع: 2:2/333م(,دارالمعرفة,بيروت,ط1970 -هـ 920الحنفي,)تالدين ابن نجيم 

، وينظر : حاشية العدوي  1/649( ينظر كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني,علي بن خلف المنوفي المالكي:  74) 
ه(,تحقيق:يوسف الشيخ محمد البقاعي,دار  1189دي العدوي,)تعلى شرح كفاية الطالب الرباني,أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعي

   1/651م( :1994-ه1414الفكر,بيروت,)
  3/87,دار الكتب العلمية,بيروت,لبنان:1ه(, ط  884بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن المفلح,)ت ( ينظر: المبدع شرح المقنع,إبراهيم 75) 

ه(,تحقيق: خالد بن علي  728، ينظر شرح العمدة البن تيمية,تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد هللا ابن تيمية الحنبلي,)ت
,تأليف:عبد هللا    , ينظر الكافي في فقه ابن حنبل198/ 2م(:1997-ه1418, )1دية, ط  بن محمد المشيقح,دار العاصمة, الرياض, السعو 

 . 3/105، ينظر المغني:  1/381: بن قدامة المقدسي, أبو محمد, المكتب اإلسالمي, بيروت
 (. 81تفسير الكازروني,ص)ينظر:  76
 . 1/57ينظر: المستصفى,للغزالي:  77
   1/313مسند اإلمام أحمد:   –(  78) 
 2/206شرح العمدة: -(  79) 
 2/141سنن أبي داود:  –(  80) 
 2/206شرح العمدة: -(  81) 
 2/962، سنن ابن ماجه: 3340، رقم الحديث:  1/355مسند اإلمام أحمد:  –(  82) 
 2/207شرح العمدة: -( 83) 



   

         

 ( يف كتابه تفسري البيان923االختيارات الفقهية  لألمام الكازروني )ت   

  

  

 

 2/579صحيح مسلم :    –(  84) 
هـ(,تحقيق: السيد عبد هللا  385-306علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي,)ت  ،سنن الدارقطني173/ 2سنن أبي داود:    –(    85)  

اليماني, دار المعرفة العلماء,أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد    2/277:  م1966-هـ 1386بيروت,-هاشم  ، مختصر اختالف 
 1/311,دار البشائر اإلسالمية,بيروت: 2حمد,طه(,تحقيق: عبد هللا نذير أ321الملك االزدي الحجري المعروف بالطحاوي,)ت

 2/208شرح العمدة: -  )86) 
، سنن ابن ماجه,ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد  3340، رقم الحديث:  1/355مسند اإلمام أحمد:  –(  87) 

 2/962,دار إحياء الكتب العربية:2ه(,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, ط273القزويني,)ت
 2/208شرح العمدة: -(  88) 
 4/356المستدرك على الصحيحين:  –(  89) 
   3/176:  بيروت–, لمحمد بن عيسى الترمذي ,دار احياء التراث العربي سنن الترمذي –(  90) 
 2/209شرح العمدة: -  )91) 
 (. 97سورة آل عمران , من اآلية ) -(  92) 
 211/ 20شرح العمدة: -( 93) 
 4/334سنن البيهقي الكبرى:  –(  94) 
 2/2012شرح العمدة: -( 95) 
ه(,تحقيق:كمال 235( مصنف ابن أبي شيبة,أبو بكر بن أبي شيبة عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي,)ت 96) 

 . 306/ 3ه(: 1409,مكتبة الرشد,الرياض,)1يوسف الحوت,ط
في تخريج أحاديث الهداية,عبد هللا بن يوسف أبو أحمد الحنفي الزيلعي,تحقيق: محمد يوسف   ، نصب الراية  223/ 2( تلخيص الحبير:    97) 

 . 411/ 4: (هـ1357البنوري,دار الحديث,مصر,)
 . 215/ 2( شرح العمدة: 98) 
 (. 3سورة المائدة: آية )  ( 99) 
 . 216/ 2( شرح العمدة: 100) 
 2/217شرح العمدة: -( 101) 
 2/218شرح العمدة: -(  102) 
 2/218شرح العمدة: -( 103) 
 97سورة آل عمران:اآلية:  -( 104) 
 219/ 2ينظر شرح العمدة: -( 105) 
 1/134ينظر الهداية شرح البداية: –(  106) 
 ،   3/404ينظر اإلنصاف للمرداوي:  -( 107) 
 202/ 2ينظر شرح العمدة: -( 108) 
 2/203شرح العمدة: -( 109) 
 2/204شرح العمدة: -( 110) 
 2/204العمدة:شرح   -( 111) 
 1/400، وينظر اإلنصاف للمرداوي: 56ـ  4/55، وينظر: شرح العمدة:3/51المجموع:  -( 112) 
 .  302/ 2سنن الدارقطني: -( 113) 

 . 4/341سنن البيهقي الكبرى:   114


