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 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العאلميـن، والصـالة والسـالم علـى رسـولنא محمـد وعلـى آلـه 
وصحبـه أجمعيـن.

الدכتـور  األسـتאذ  بتحقيـق  بنشـرہ  قمنـא  الـذي  الصغير  الجامع  شرح  כتـאب 
البحـوث  بمرכـز  للتحقيـق  العلميـة  اللجنـة  أعضـאء  أحـد  بوينوכאلـن  أرطغـرل 
أحـد  ٤٨٣ه/١٠٩٠م)  (ت.  السرخسـي  األئمـة  لشـمس  هـو   (ISAM) اإلسـالمية 
أهـم ممثلـي الفقـه الحنفـي فـي بـالد مـא وراء النهر/آسـيא الوسـطى. ألّـف السرخسـي 
هـذا الכتـאب بنيـة شـرح כتـאب الجامع الصغير لإلمـאم محمـد بـن الحسـن الشـيبאني 
(ت. ١٨٩ه/٨٠٥م). وכمـא هـو معلـوم فـإن الجامع الصغير هـو أحـد כتـب "ظאهـر 
الروايـة" المعروفـة فـي المذهـب الحنفـي. أعـّد المحقـق כتـאب السرخسـي للنشـر 
כتبـه  معظـم  مثـل  فريـدة.  نسـخة  علـى  بאالعتمـאد  وذلـכ  العلميـة  األسـس  حسـب 
األخـرى فقـد أملـى السرخسـي هـذا الכتـאب علـى تالميـذہ أثنـאء سـجنه، وغאلـب 

الظـن أنـه أمـالہ قبيـل انتهאئـه مـن إمـالء כتאبـه المبسوط.

هـذا الכتـאب الـذي نأمـل أن يدعـم الدراسـאت حـول الفقـه الحنفـي فـي العهـود 
المبכـرة، صـدر عـن مرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM) التאبع لوقف الديאنة الترכي 
في إطאر مشروع العصور المتقدمة من الحضאرة اإلسالمية. في إطאر هذا المشروع 
تعطـي إسـאم (ISAM) األولويـة لنشـر כتـب الفقـه الحنفـي بشـכل خـאص، وכذلـכ 

כتـب علـم الـכالم مـن التـراث الحنفـي المאتريـدي المؤلفة في العهـود المتقدمة.

فـي الختـאم أتقـدم بجزيـل الشـכر لألسـتאذ الدכتـور أرطغـرل بوينوכאلـن الـذي 
سـאهم  الـذي  شـאهين  يאسـر  ولمحمـد  للنـور،  وأخرجـه  القّيـم  الכتـאب  هـذا  حقـق 

٩
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فهאرسـه  وإعـداد   (ITNES) التحقيـق  فـي  إسـאم  منهـج  وفـق  الכتـאب  إعـداد  فـي 
وتصحيح إمالئه، ولسـعيد قאيאجي مصحح القسـم العربي من الدراسـة، وللدכتور 
حيـدر  لعلـي  وأخيـًرا  الدراسـة،  مـن  الترכـي  القسـم  مصحـح  دميـرآي  مصطفـى 

الכتـאب. ومنسـق  مصمـم  أُولُوُصـوْي 

الدכتور أُوْرخאن أَْنَجَقאر
منسق مشروع العصور المتقدمة من الحضאرة اإلسالمية



م المحقق ١١تقد

 

 تقديم المحقق

الشـيبאني  الحسـن  بـن  محمـد  اإلمـאم  ألفـه  الـذي  الصغير  الجامع  כتـאب  يعـد 
(ت. ١٨٩ه/٨٠٥م) أول כتאب ُجمعت فيه المسאئل الفقهية بصورة موجزة. وهذا 
الכتـאب هـو أحـد الכتـب السـتة األسאسـية والمشـهورة فـي الفقـه الحنفـي المعروفـة 
بאسـم ”כتـب ظאهـر الروايـة“. ذכـر محمـد بـن الحسـن الشـيبאني فـي هـذا الכتـאب 
المسـאئل المرويـة عـن أبـي حنيفـة مـن طريـق أبـي يوسـف، وفـي حـאل اختالفهـم 
يذכـر رأيـه ورأي أبـي يوسـف وأحيאنـא رأي زفـر بـن الهذيـل، إال أنه ال يذכر أية أدلة 
أو تعليـالت لتلـכ اآلراء. والجامع الصغير כتـאب امُتحـن بـه المرشـحون لتولـي 

وظيفـة القضـאء فـي العصـور المتقدمـة.

رخسـّي إلى כونه أحد الشـروح األولى التي  وترجع أسـبאب أهمية شـرح السَّ
ُوِضعـت علـى الترتيـب األصلـي للجאمـع الصغيـر. فאلنسـخة المطبوعـة المشـهورة 
للجامع الصغير لـم تכـن موافقـة لعبـאرة وترتيـب أصـل الכتـאب، وإنمـא هـي نسـخة 
فـي  موجـود  غيـر  فهـو  للכتـאب  األصلـي  المتـن  أمـא  الّدبّـאس.  طאهـر  أبـو  رتّبهـא 
مכتبـאت المخطوطـאت. غيـر أّن بאإلمـכאن اسـتخراج النسـخة األصـل للכتـאب مـن 
خـالل جـرد مؤلّفـאت ُشـّراِحه כאلسرخسـي. وכذلـכ مـن أسـبאب أهميتـه أّن هـذا 
رخسـّي ذي المכאنـة الرفيعـة فـي الفقـه الحنفـي،  الشـرح يعـود لشـمس األئّمـة السَّ
خمـة المبسوط. כمـא أّن لهـذا الכتـאب نسـخة مخطوطـة  ومؤلـف الموسـوعة الضَّ
وحيـدة. כل هـذہ االعتبـאرات أظهـرت أهّمّيـة نشـر هـذا الכتـאب. وفـي حאلـة نشـر 
بقيـة شـروح الجאمـع الصغيـر المهّمـة إلـى جאنـب هـذا الشـرح سـتحُصُل فرصـة 
للبحـث بصـورة أوضـح حـول صـورة الכتـאب األصليـة، وسـيّتضح الـدور الـذي 
لعبـه هـذا الכتـאب فـي تאريـخ الفقـه، وموقعـه منـه بوصفه أحد المؤلّفאت األسאسـية 

فـي الفقـه الحنفـي.

١١
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ومـא כאن فـي هـذا العمـل مـن ُحسـن فهـو مـن توفيـق اهلل وفضلـه، ومـא כאن مـن 
نقـص أو خطـأ فمـن نفسـي العאجـزة. وأشـכر مقّدمـא כل مـن ينّبهنـي علـى أي خطـأ 

وقـع أثنـאء العمـل فـي الכتـאب. وآخـر دعوانـא أن الحمـد هلل رب العאلميـن.

أَْرطُْغُرْل بُوْينُوَכאِلْن
إستאنبول ٢٠٢١
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