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 ملخص البحث: 

الحمد هلل والصالة والسالم على 
ه وصحبه وعلى آل، نبينا المصطفى

فهذا الجزء األول من : أما بعد. أجمعين
كتاب المقدمة ألبي الليث السمرقندي 

وقد قسمت البحث إلى ، دراسة وتحقيق
: والثاني. قسُم الدراسة  : األول: قسمين

فقد ، أمَّا القسُم األولُ . قسُم التحقيق  
َكاَن المبحث األوُل ، جعلتُه في مبحثين

وقد ضم نُتُه  خاصًا بدراسة  حياة  المؤل  ف
وكاَن . مطالب عْن حيات ه  ومؤلفات ه  

، المبحث الثاني خاصًا بدراسة  الكتاب  
فقد احتوى َعَلى مطالب تتعلُق بالتعريف  

، وبالعنوان ونسبته إ َلى مؤل فه  ، بالمقدمة  
فضاًل ، وكذلك منهُج المؤلف  ومصادره  

ومنهجي في ، عن وصف  نسخ  الكتاب  
فقد احتوى ، الثاني وأما القسم. التحقيق

َوُهَو كتاب ، َعَلى النص   المحقق  
)المقدمة( أَلبي الليث  السمرقندي   رحمُه 

 . هللا
مقدمة ، أبو الليث ، الكلمات المفتاحية : 

  دراسة
Abstract  

Praised be to Allah, 

peace and blessings be upon 

his prophet and his followers. 

This is the first part from the 

book entitled Al-Mukaddima 

(introduction) to Abi Laith 

Al-Samarqandi, a study and 

investigation. I classified the 

research into two chapters. 

The first is the study and the 

second is the investigation. 

The first part is sub-classified 

into two chapters: the first 

chapter tackled the author's 

life while the second tackled 

the book itself giving some 

definitions, the titles and its 

relation to the author, the 

author's approach and my 

approach throughout the 

research. The second part 

shed the light on the 

investigated text which is the 

book of Al-Mukaddima 

(introduction) to Abi Laith 

Al-Samarqandi (he may rest 

in peace). 

Keywords: Introduction, Abu 

Leith, study  
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 المقدمة

هللا الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد 
 النبي األمين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فمنذ أن انبثق فجر التاريخ اإلسالمي، بدأت دواعي الشر والحقد والحسد، بتصويب 
أسلحتها وسهامها إلى دين اإلسالم وحركته الحضارية، فحاولوا تدميره بكل ما ُأوتوا من قوة، 

لمخطوطات الشرعية التي خلفها من خالل قتل علمائه وطمس هويته ونهب تراثه، ال سيما ا
لنا علماؤنا العظام، ألجل ذلك آثرت أن يكون بحثي في دراسة وتحقيق إحدى المخطوطات 

ألبي الليث  السمرقندي « المقد مة»الشرعية، ولدى بحثي عن مخطوٍط وقع نظري َعَلى كتاب  
الفقه وهو في علم الفقه الحنفي، فاخترته، لسببين: األول: ألن المخطوط يتضمن علم 

 االختصاص الدقيق لي، وذلك مما يساعدني في تنمية ملكتي الفقهية. 
ه  األم ة  الَّتي تتعرَُّض ألشرس  هجمٍة  الثاني: اإلسهام في إخراج  كتاٍب من تراث  هذ 

 عرفْتَها البشري ة، ونفض غبار المكتبات عنه وتقديمه بين يدي القارئ. 
ين، األول هذا الذي أنا بصدد تحقيقه واآلخر وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى قسم

سينجز الحقًا، واقتضْت طبيعُة عملي في التحقيق  أن أرسَم خط َته َعَلى النحو  اآلتي: األول: 
 .  القسُم الدراسي. الثاني: قسُم التحقيق 

أمَّا القسُم األوُل، فقد جعلتُه في مبحثين، َكاَن المبحث األوُل خاصًا بدراسة  حياة  
 مؤل  ف وقد ضم نُتُه مطالب عدة عْن حيات ه  ومؤلفات ه  وشيوخه وتالمذته. ال

، فقد احتوى َعَلى مطالب تتعلُق بالتعريف   وكاَن المبحث الثاني خاصًا بدراسة  الكتاب 
بالمقدمة ، وبالعنوان ونسبته إ َلى مؤل فه ، وكذلك منهُج المؤلف  ومصادره ، فضاًل عن وصف  

، وم  نهجي في التحقيق. نسخ  الكتاب 
، َوُهَو كتاب  أَلبي الليث  « المقدمة»وأما القسم الثاني، فقد احتوى َعَلى النص   المحقق 

، رحمُه هللا. وختامًا أحمد هللا تعالى على إتمام هذا البحث، وأسأله أن يرزقني  السمرقندي  
 وصحبه  وسلََّم.  اإلخالص في القول والعمل، وصل   اللهم َعَلى سيدنا محمٍد، وعلى آله  

 الباحث
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 القسم األول
 القسم الدراسي

 المبحث األول: 
 حياة المؤلف

لقد تناول المحققون حياة أبي الليث السمرقندي بالدراسة والتحقيق فأجادوا فيها 
 . لذلك سأكتفي بنبذة مختصرة عن حياة هذا العالم الجليل، وأبدعوا

 المطلب األول: اسمه وكنيته

 . امسه: 1
نصر بن محمد بن : وقيل، نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي ُهوَ 

 . (1)أحمد ) َأْو محمد ( بن إبراهيم السمرقندي
 كنيته:   .2

                                 

( تنظر ترجمته في: سير أعالم النبالء: أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 1)
هـ(، تحقيق جماعة بإشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 748الذهبي )ت 

ن محمد بن أحمد الذهبي )ت ، والمقتنى في سرد الكنى: شمس الدي16/322هـ: 1413، 9ط
هـ(، تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد، مطابع الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 748

(، والجواهر المضية: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن 5255) 2/36هـ: 1408السعودية، 
اج التراجم: (، وت610هـ(، مير محمد كتب خانه، كراتشي: )775أبي الوفاء القرشي )ت 

، 79هـ(، مكتبة المثنى، بغداد، العراق: ص 879الشيخ أبي العدل زين الدين بن قطلوبغا )ت 
هـ(، تحقيق علي محمد عمر، 911وطبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت 

(، وكشف الظنون: مصطفى بن عبد هللا 122هـ: ) 1396، 1مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط
هـ(، دار الكتب العلمية، 1067طيني الرومي الحنفي المشهور بحاجي خليفة )ت القسطن

، والفوائد البهية: أبي الحسنات محمد عبد الحي 1/243م: 1992–هـ1413بيروت، لبنان، 
هـ(، أبي فراس محمد بدر الدين الغساني، مطبعة السعادة، مصر، 1304اللكنوي الهندي )ت 

ؤلفين: رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، ومعجم الم220هـ: ص 1324، 1ط
، واألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 13/91لبنان: 

 . 8/27م: 1984، 6والمستشرقين: خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط
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حتى ، وقد طغت هذه الكنية َعَلى اسمه، بأبي الليث، رحمه هللا، كن َي السمرقندي
 . (1)بهاويكاد ال يعرف إال ، أن كتب الحنفية والشافعية زاخرة بهذه الكنية

 المطلب الثاني: مولده ووفاته

 . مولده: 1
لم تشر المصادر التي وقفت عليها من خالل دراسة حياة هذا العالم على العام 

 . وهللا أعلم، الذي ولد فيه
 . وفاته: 2

وانقسموا ، حصل خالف كبير بين العلماء في العام الذي توفي فيه السمرقندي
وهو قول ، هـ375إنه توفي في جمادي اآلخرة سنة فمنهم من َقاَل : على عدة أقوال

 . (2)الذهبي
إنه توفي ليلة الثالثاء إلحدى عشرة ليلة خلت من جمادى اآلخرة  :ومنهم من قال

وقال ابن قطلوبغا إن ه توفي ليلة الثالثاء إلحدى عشرة ليلة خلت من . (3)هـ373سنة 
وهو قول ، هـ((393نة توفي س)): وقال آخر إنه. (4)هـ393جمادي اآلخرة سنة 

 . (5)السيوطي
وقيل . (6)هـ382َأْو سنة  375َأْو سنة  373وذكر حاجي خليفة أنه توفي سنة 

 . غير ذلك
ودليل ذلك أن ، هـ375والقول الراجح من خالل ما تقدم أنَّ وفاته كانت سنة 

من  ووافقهم في ذلك، أغلب من ترجم ألبي الليث السمرقندي أثبت وفاته في هذا العام
                                 

 (. 610الجواهر المضية البن َأبي الوفاء: )، و 16/322ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي:  (1)

 . 16/323سير أعالم النبالء للذهبي:  (2)

 (. 610ينظر: الجواهر المضية البن َأبي الوفاء: ) (3)

 . 79ينظر: تاج التراجم البن قطلوبغا: ص  (4)

  (. 122طبقات المفسرين للسيوطي: ) (5)

 . 668و 563و 1/243ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة:  (6)
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المعاصرين الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة ومجموعة من أساتذة األزهر عندما حققوا 
 . (((1)))بحر العلوم: كتاب التفسير المسمى

 المطلب الثالث: أسرته وموطنه 

 . أسرته: 1
فلم أجد ، لقد أغفلت المصادر الكثير من الجوانب المهمة عن حياة هذا العالم

فر بين يدي من مصادر سوى َما ذكر عن أبيه الَّذ ي يعد أول شيئًا عن أسرته فيما توا
 . شيوخه كما سيأتي

 . موطنه: 2
وهي إحدى مدن خراسان يقال ، بفتح أولها وثانيها من بالد َما وراء النهر: سمرقند

ومرتفعة عليه وهي مدينة عظيمة ، َلَها بالعربية سمران مبنية على جنوب وادي الصفد
، وكانت هذه المدينة قبلة طالب العلم. (2)من أبنية ذي القرنين إنها: قيل، بمناخها

إليها نسب َأُبو الليث وقد شاركه ، حيث رحل إليها العلماء والفقهاء والوعاظ والمتصوفة
 : في هذه النسبة كثير من العلماء منهم

 . (3)َأُبو إسحاق إبراهيم بن شماس السمرقندي -
صاحب كتاب ميزان األصول في نتائج ، ديَأُبو بكر محمد بن أحمد السمرقن -

 . (1)العقول
                                 

تفسير السمرقندي المسم ى )بحر العلوم(: أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  (1)
هـ(، تحقيق مجموعة من أساتذة كلية اللغة العربية في جامعة األزهر، دار 375السمرقندي )ت 

 م. 1993–هـ1413، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هـ(، دار الفكر، 626 ياقوت بن عبد هللا الحموي )ت ينظر: معجم البلدان: أبي عبد هللا (2)
 . 3/246بيروت، لبنان: 

هـ(، تحقيق 261ينظر: الكنى واألسماء: أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )ت  (3)
، 1عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، السعودية، ط

 (. 57هـ: )1404
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 . (2)َأُبو مزاحم سباع بن النضر السمرقندي -
 . (3)َأُبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي -
 . (4)أحمد بن أيوب السمرقندي -

 المطلب الرابع: مكانته العلمية

ن يكون في مصاف اهتم السمرقندي رحمه هللا بالعلوم والمعارف التي أهلته أ
فذاع صيته وكثر مريدوه من كل ، العلماء الكبار الذين صنعوا لإلسالم أزهى أمجاده

، فقد كان عالمًا بالفقه حتى صار من أعالم المذهب الحنفي، البالد وتنوعت فنونه
فإلى جانب كونه فقيهًا كان عالمًا ، ويشهد لذلك ما خل فه من تراث ضخم في هذه العلوم

))كان من أصحاب َأبي حنيفة وكان مشهورًا : َقاَل السمعاني، يد والمناظرةبعلم التوح
 . (5)بالمناظرة معروفًا بالجدل((

حتى إننا نجد أنه ينقل أقوااًل عن ، وكذلك كانت له معرفة بلغة العجم والطب
پ  ڀ   ڀ    ڀ: بعض األطباء المسلمين إذ يقول عند قوله تعالى

قيل  (6)
نعم َقْد جمع هللا الطب : وجدت الطب في كتاب هللا َتَعاَلى ؟ َقالَ  هل: لبعض األطباء

                                                                                               

 . 2/1916ينظر: كشف الظنون:  (1)

هـ(، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة  748ينظر: الكاشف: محمد بن أحمد الذهبي )ت  (2)
 (. 1798م: )1992–هـ1413، 1اإلسالمية، جدة، السعودية، ط

ينظر: الجرح والتعديل: أبي محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي  (3)
 5/99م: 1952–هـ1217، 1هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط327ت )
(458 .) 

هـ(، تحقيق شرف 354ينظر: الثقات: أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي )ت  (4)
 (. 12023) 8/4م: 1975–هـ1395، 1الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط

 . 1/10دي: مقدمة تفسير السمرقن (5)

 . 31سورة األعراف: اآلية  (6)
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پ  ڀ   ڀ    ڀ كله في هذه اآلية 
إلى جانب ذلك كان له معرفة بالفلسفة  (1)

وغير ذلك من المعارف والعلوم التي ال يسعني ذكرها في هذا المختصر من حياته 
، عالم لم تزده إال صفاًء وخلقًا وتواضعاً وهذه المكانة الكبيرة التي بلغها هذا ال، العلمية

 . فرحمة هللا على هذا العالم الجليل
 المطلب الخامس: شيوخه وتالميذه

 . شيوخه: 1
فطاف في البالد ، حرص أبو الليث رحمه هللا على تلقي العلم من أفواه الرجال

 : فأصبح له عدد من الشيوخ من أبرزهم، ورحل في اآلفاق
 . (2)دوانيَأُبو جعفر الهن .أ

 . (3)الخليل بن أحمد القاضي السجزي  .ب
 . (4)كان شيخه في مرحلة الصغر، محمد بن إبراهيم والده .ج
وغير ذلك م مَّا هو مسطر في كتبه . (5)محمد بن الفضل بن أنيف البخاري  .د

 . وكتب التراجم
 . تالمذته: 2

عليهم وتنوع فنونه التي وتفوقه ، لما كان لهذا العالم منـزلة كبيرة بين علماء عصره
شملت معظم الفنون أدى إلى تدفق طالب العلم عليه ؛ لينهلوا من عذبه الصافي ومن 

فتفقه على يده الكثير من علماء المذهب الحنفي الذين ، خلقه الرفيع ومن علمه الوافر

                                 

 . 1/538ينظر: تفسير السمرقندي:  (1)

 (. 610ينظر: الجواهر المضية البن َأبي الوفاء: ) (2)

 (. 595ينظر: المصدر السابق ) (3)

 . 1/85ينظر: تفسير السمرقندي:  (4)

 . 16/323ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي:  (5)
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فمن أشهر تالميذه ، أصبحوا فيما بعد من العلماء العاملين الذين يشار إليهم بالبنان
 : رحمه هللا

 . (1)َأُبو بكر محمد بن عبد الرحمان الترمذي .أ
 . (2)تميم الخطيب َأُبو مالك .ب
 . (3)طاهر بن محمد بن أحمد بن نصر َأُبو عبد هللا الحدادي .ج
 . (4)لقمان بن حكيم بن الفضل الفقيه .د

 المطلب السادس: مؤلفاته

يتضح ذلك من ، لدين العظيمسخر أبو الليث رحمه هللا حياته وعمره لخدمة هذا ا
فألف في الفقه ، إضافة إلى تنوع فنونه، لنا خالل مؤلفاته وتراثه الضخم الذي خلفه

فأجاد وأبدع وأذكر هنا بعض هذه المصنفات ، والتفسير وأصول الدين والزهد والرقائق
 : مرتبة حسب الموضوعات، على سبيل المذاكرة ال على سبيل االستيعاب

 الفقهأوال: 
 . خزانة الفقه َوُهَو مطبوع بتحقيق الدكتور صالح الدين الناهي .1
 . (5)شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني وهو مخطوط .2

له نسخة في  ،مخطوط وهو، فتاوى َأبي الليث جمع فيها الفتاوى الفقهية .3
 . (6)(1827جامعة الملك سعود في السعودية تحت الرقم )

 . (7)وع الفقه الحنفي وهو مخطوطالمبسوط في فر  .4

                                 

 . 16/323النبالء للذهبي:  ينظر: سير أعالم (1)

 (. 155ينظر: الجواهر المضية البن أبي الوفاء: ) (2)

 . 1/10ينظر: مقدمة تفسير السمرقندي:  (3)

 (. 1156ينظر: الجواهر المضية البن َأبي الوفاء: ) (4)

 . 1/563كشف الظنون لحاجي خليفة  (5)

 . 2/1220المصدر السابق  (6)

 . 2/1580المصدر السابق  (7)
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 . الذي نحن بصدد تحقيقه، مقدمة َأبي الليث في الصالة .5
 . النوازل في الفتاوى وهو مطبوع .6

 التفسرياثنيا: 
وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد  «بحر العلوم»تفسير السمرقندي المسمى  .7

 . األزهروكذلك بتحقيق آخر لمجموعة من أساتذة ، الرحيم أحمد الزقة
 الزهد والرقائق

 . بستان العارفين وهو مطبوع ومتداول وهو بهامش الكتاب اآلتي .8
 . تنبيه الغافلين وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم .9
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 المبحث الثاني: 
 دراسة الكتاب

 المطلب األول: أهمية الكتاب

فهي من ، لكتاب المقدمة أهمية كبيرة لدى علماء الفقه ال سيما األحناف منهم
وهذه المقدمة ال تقل ، الكتب المعتمدة والقيمة التي ال تزال مغمورة تحت غبار المكتبات

فهي ، أهمية عن مقدمة ابن الصالح في علم مصطلح الحديث وغيرها من المقدمات
وهي ، تختص بركن من أهم أركان اإلسالم أال وهو الصالة الَّتي هي عمود الدين

))َقْد اشتهرت فيما َبْيَن األنام بركاتها وشملتهم : رحمه هللا، مقدمة قال عنها القرماني
 . (((1)فوائدها

فتناوله العلماء بالشرح والتفسير ، وألهمية َهَذا الكتاب كثرت عليه الشروح
ْنُهْم من جعل َلُه نظماً ، والتعليق وتلقيها  «المقدمة»َوَما َهَذا إ الَّ دليل َعَلى أهمية ، بل م 

 : ومن تلك الشروح، علماءبالقبول من ال
وقد حققته أنا ، هـ809)التوضيح( لمصطفى بن زكريا القرماني المتوفى سنة  .1

 . وأحد زمالئي رسالة ماجستير في كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد
 . هـ677 شرح ذي النون بن أحمد السرماري نزيل غينتاب المتوفى سنة .2
ْنُه في شرح خليل بن مقبل العلقمي الح .3 لبي حيث شرحها شرحًا نافعًا وفرغ م 

 . هـ779جمادى اآلخرة سنة 
 . هـ836شرح حسن بن حسين الطولوني ولد سنة  .4
َوَقْد سم اه  ،هـ752شرح جبريل بن حسن بن عثمان الكنجاني المتوفى سنة  .5

وقد حققه الطالب صالح إبراهيم وحكيم عودة . بكتاب التقدمة في شرح المقدمة
 . ماجستير في كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد رسالة

                                 

ينظر: التوضيح في شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي في الصالة: مصلح الدين مصطفى بن ( 1)
 . 37هـ(، تحقيق حازم محمد ثميل الفهداوي: 809زكريا بن أيدغمش القرماني )ت 
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هـ في بحر 901نظمها عبد الوهاب بن أحمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة  .6
 . (1)الرجز وسم اه المنح المعظمة في نظم مسائل المقدمة

 المطلب الثاني: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف

تبين ، ت ألبي الليث السمرقنديبعد متابعة المصادر التي ترجم: . اسم الكتاب1
 . (2))المقدمة(: هو، أن جميع المصادر متفقة على أن عنوان الكتاب

وجميع النسخ الَّتي اعتمدت َعَلْيَها في التحقيق َقْد صدرت عنوان الكتاب بهذا 
وإن ه من ، وإن فهارس المخطوطات ذكرت َهَذا الكتاب َتْحَت َهَذا العنوان أيضاً . اللفظ

 . رحمه هللا َتَعاَلى، (3)ي الليث السمرقنديتأليف أب
، بناًء َعَلى َما تقدم يتبي ن لنا أن نسبة الكتاب إليه صحيحة: . نسبته إىل املؤلف2

، وافتتاحيات النسخ الخطي ة، (4)فالمصادر الَّتي ترجمت َلهُ ، ليس ف يَها أدنى شك
وهللا ، ( في الفقه الحنفيوفهارس المخطوطات َقْد نسبت إ َلى السمرقندي كتاب )المقدمة

 . أعلم
 المطلب الثالث: منهجه ومصادره

 . منهج املؤلف يف الكتاب: 1
فمن غير منهجية يصبح ، المنهجية من أساسيات البحوث العلمية الرصينة

وهذه المنهجية قد تختلف من مؤلف آلخر ومن ، البحث مجرد نقوالت ال معنى لها
 ، لم يوضح لنا منهجه الذي اتبعه والسمرقندي في كتابه هذا، عصر لعصر

 : أستقري له منهجه وأخرج بهذه النتائج مما جعلني

                                 

 . 2/1795ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة:  (1)

 . 220ينظر: الفوائد البهية للكنوي: ص ( 2)

 . 10/206الشامل: ( ينظر: الفهرس 3)

 . 2/1795، وكشف الظنون لحاجي خليفة: 220( ينظر: الفوائد البهية للكنوي: ص 4)
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َمَع ذكر ، حاول المؤلف رحمه هللا ذكر جميع مسائل الصالة في َهَذا الكتاب .أ
معتمدًا َعَلى المشهور ، وذكر الخالف والراجح، أقوال علماء المذهب وآرائهم

 . من أقوال الحنفي ة
ُثمَّ يقوم بشرح وبيان ، تعريف مصطلح َما فإنه يعرفه لغة وشرعاً  إ َذا أراد .ب

 . المباحث المتعلقة ب ه  
استشهد بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لما يحتاج إ َلى توضيح من  .ج

 . المسائل المذكورة في الكتاب
 فهو يوجه القول لنفسه ُثمَّ يجيب عنه مستعمالً ، استخدم أسلوب الجدليين .د

 . (: ...فقل:...، )فإن قيل: عبارة
 ينقل النصوص الَّتي يأخذها من كتب العلماء بالنص الَّذ ي جاءت ب ه  دون  .هـ

 . تصرف
قال : ويكتفي بذكرها فقط بقوله، أحيانًا يذكر أقوااًل دون عزو إ َلى قائليها .و

 . بعضهم
 . املصادر الَّيت اعتمدها املؤلف يف كتابه: 2

الستقراء في ثنايا هذا الكتاب وجدت أنه اعتمد على بعض المصادر بعد البحث وا
ومنها ما هو من تأليف علماء آخرين من علماء ، المهمة منها ما هو من تأليفه

ه  المصادر بعد )الكتاب والسنة(، المذهب الحنفي  : ومن هذ 
 . األمالي ألبي يوسف .1
 . عيون المسائل للسمرقندي وهو مطبوع .2

 . الكرخيمختصر . 3

 المختلف للسمرقندي  .4
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 المطلب الرابع: وصف النسخ الخطية

تمكنت من التوصل إ َلى ثالث ، بعد البحث الطويل والشاق في المكتبات العراقية
الذي ال يزال مخطوطًا َلْم يطبع لحد ، نسخ من كتاب المقدمة ألبي الليث السمرقندي

 : وفيما يأتي وصف شامل لتلك النسخ، اآلن
 نسخة املكتبة القادرية يف جامع الشيخ عبد القادر الكيالين ببغداد: . 1

 . وهي النسخة الَّتي رمزت َلَها بـ)ق(
 . (666ص–236)ف : رقمها -
 . نسخ معتاد: خطها -

 . (22): عدد األوراق -

 . ( سطراً 21)، سم 11× 22: القياس -

 . هـ1182صفر  17فرغ من كتابته في : مالحظات أخرى  -
 خة املكتبة القادرية يف جامع الشيخ عبد القادر الكيالين ببغداد: . نس2

 . وهي النسخة الَّتي رمزت َلَها بـ )د(
 . ( ضمن مجاميع498ص –375)ف : رقمها -
 . نسخة نفيسة بخط النسخ مجدولة بماء الذهب: خطها -

 . (42): عدد األوراق -

 . ( سطراً 11)، سم16×  22: القياس -
األوقاف العامة يف املوصل )من خزائن املدرسة األمينية يف جامع . نسخة مكتبة 3

 الباشا(: 
 . وهي النسخة الَّتي رمزت َلَها بـ )س(

 . ( ضمن مجاميع 23/  33) : رقمها -
 . نسخ معتاد: خطها -

 . (19): عدد األوراق -

 . ( سطراً 21)، سم13×  18: القياس -
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 المطلب الخامس: منهجي في التحقيق

ولت من خالل مسيرتي مع خطوات هذا البحث أن أتبع المنهج األمثل لقد حا
، فقد اتبعت الخطوات المعروفة لدى علماء التحقيق، إلخراج هذا الكتاب بأفضل صورة

 : وسرت وفقا للخطوات اآلتية
لما كنت لم أتخذ أصاًل فقد قمت بنسخ المخطوط ومقابلة النسخ على  .1

أثبته من النسخ األخرى إذا ، حدى النسخفإذا كان هناك سقط في إ، بعضها
أما إذا كان السقط ال يقتضيه السياق فأكتفي باإلشارة ، كان يقتضيه السياق

 . الهامش إليه في
 . عند اختالف األلفاظ أثبت ما هو أصح وأشير إلى المخالف في الهامش .2
ية واضعًا اآل، بي نت مواضع اآليات القرآنية من السور مع ذكر أرقامها .3

 . …الكريمة بين قوسين مزهرين هكذا 
ة .4 موضحًا درجة ، خر جت األحاديث النبوية الشريفة من الكتب المختص 

 . … ((وجعلتها بين عالمتي تنصيص هكذا )) ، األحاديث
وإال ، نسبت أقوال العلماء الواردة في النص إلى مؤلفاتهم إن كان لهم مؤلفات .5

 . من مؤلفات أتباعهم
 . مت لألعالم المذكورين في الكتابترج .6
عززت التعاريف التي ذكرها الشارح ببعض المراجع سواء كانت لغوية أو  .7

 . وعرفت ببعض المصطلحات والكلمات التي تحتاج إلى تعريف، فقهي ة
أقوم أحيانًا بذكرها موجزة ، إذا كان في مسألة ما مذاهب لم يشر إليها المؤلف .8

 . لك إلى المصادرمحياًل ذ، في الهامش
ولم ُأشر إلى ما ، اتبعت في نسخ الكتاب الرسم اإلمالئي المتعارف عليه اليوم .9

، صلوة( جعلتها )صالة( و )ثلث( جعلتها )ثالث(: )مثل، وقع بالرسم القديم
أو ، ولم أشر إلى ما وقع في بعض النسخ من إسقاط همزات )ال( التعريف
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تحصل( والمراد )يحصل( ): نحو، وقوع تصحيف في بعض األحرف
 . و)يكون( والمراد )تكون( لكثرة ما ورد من ذلك

رمزت لوجه الصفحة بالحرف ) و ( ولظهرها ) ظ ( ووضعت خطين  .10
ظ/ عند انتهاء –2و/ أو /-2هكذا /، مائلين بينهما رقم الصفحة ورمزها

 . صفحات النسخة )ق( فقط
 . خة )د( في الهامشوضعت بعض التعليقات الواردة في حاشية النس .11
 . )رح( إلى )رحمه هللا(: مثل، أعدت االختصارات إلى أصلها .12
 . وضعت كشفًا لمصادر ومراجع القسم الدراسي والتحقيق .13
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 نماذج من النسخ المعتمدة في التحقــــيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راموز الورقة األوىل من النسخة )ق(
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 موز الورقة األخرية من النسخة )ق(را
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 راموز الورقة األوىل من النسخة )د(
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 راموز الورقة األخرية من النسخة )د(
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 راموز الورقة األوىل من النسخة )س(
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 ة من النسخة )س(راموز الورقة األخري 
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 القسم الثانـي
 النص المحقق

 
 

الة ، َوال ُعْدَواَن إال َعلى الظَّال م ينَ ، َوالَعاقبة للمتَّقينَ ، الَحْمُد هلل  َرب   الَعالَمين َوالصَّ
الم َعلى َخير الَبريَّة محمَّد وعلى قاَل الَفقْيُه أُبو اللَّيث ، أجمعين (3)َوَصْحبه   (2)آله (1)َوالسَّ

الَة فريضة َقائ مة َوَشريَعة َثابتة (4)))اْعَلم: مرَقْند ي َرحمة هللا  َعلْيه  السَّ  ُعرفت ، بأنًّ الصَّ
ڱ  ڱ  : َقْوله َتعالى: أمَّا الكتاب، (5)َفرضي َتها بالكتاب  َوالُسن ة  َوإْجَماع األمَّة

                                 

 سقطت من )ق(، و)س(.  (1)

 : ))اختلف العلماء في آل النبي 124/ 4قال النووي رحمه هللا في شرحه لصحيح مسلم:  (2)
نهم جميع األمة، والثاني: بنو أ -وهو اختيار األزهري وغيره من المحققين-على أقوال، أظهرها 

 وذريته((.  هاشم وبنو المطلب، والثالث: أهل بيته 

 سقطت من )د(، وفي )س(: )وأصحابه(.  (3)

: ))هو أمر وخطاب لكل من يفهم -معلقًا على قوله: ))اعلم((-قال الشيخ القرماني رحمه هللا  (4)
يذكر في ابتداء الكالم ليتنبه السامع له  من غير تعيين أحد فكأنه قال: اعلم أيها السامع، وإنما

ويصغي إليه ويحضر قلبه ويقبل عليه بكليته، لئال يضيع الكالم((. التوضيح شرح المقدمة: 
 بتحقيقنا.  57

عرف العلماء اإلجماع بتعريفات عدة، تباينت في األلفاظ، فقد عرفه ابن الهمام بقوله: ))اتفاق  (5)
. 3/224أمر شرعي ((. تيسير التحرير ألمير بادشاه:  على مجتهدي عصر من أمة محمد 

وعرفه ابن جزي: ))هو اتفاق العلماء على حكم شرعي((. تقريب الوصول إلى علم األصول 
خاصة على أمر من األمور  . أما الغزالي فقد عرفه: ))باتفاق أمة محمد 127البن جزي: 

))عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من  . وعرفه الرازي:1/173الدينية((. المستصفى للغزالي: 
. وعرفه ابن قدامه: ))بأنه اتفاق 2/3على أمر من األمور((. المحصول للرازي:  أمة محمد 

على أمر من أمور الدين((. مذكرة أصول الفقه على روضة  علماء العصر من أمة محمد 
من جماعة على أمر من  . وعرفه أبو الحسين البصري بأنه: ))اتفاق151الناظر للشنقيطي: 

 . 2/457األمور، إما فعل أو ترك((. المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسين البصري: 
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ڱ   ں
الة  وَ ، (1) َن ، (2)إيَتاء  الزَّكاة  َفاهلُل ُسبَحاَنُه وتَعالى أَمَرَنا بإَقاَمة  الصَّ َواأَلْمر م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  : َوقوله َتَعالى، (3)الُوُجوب   ْاهلل  َتعالى َيُدل َعلى

پ  پ   پ
َفاهلُل ُسبَحانه َوتعالى أَمَرَنا بمحافظة ، (5)صلوا هلل خاشعين: أي، (4)

ڻ    ۀ     : وله َتعالىَوقَ ، على الوجوب   (7)َواأَلمر م َن هللا َتعالى َيدل (6)َخمس َصلَواتٍ 

ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ
 (10)َفاهلُل ُسبَحاَنُه َوتَعالى، (9)َفرضًا ُموق تاً : أي، (8)

الَة َعلى المُؤمنين فرضًا ُمَوق تا  . َجَعَل الصَّ

                                 

  . 43سورة البقرة اآلية:  (1)

الة  َوإيَتاء  الزَّكاة ( (2)  ساقطة من )س(.  )َفاهلُل ُسبَحاَنُه وتَعالى أَمَرَنا بإَقاَمة  الصَّ

من المتكلمين. وفي المسألة مذاهب أخرى: فقد قال بعض  وهو مذهب جمهور الفقهاء وجماعة (3)
أصحاب مالك: ))إنَّ حكمه اإلباحة؛ ألنَّه أدنى ما يتحمل اللفظ فيكون متيقنًا((، وقال بعضهم: 
))حكمه الندب((، ومنهم من قال: ))إنَّ صيغة األمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب((، 

ظي بين الوجوب والندب واإلباحة((، وقيل غير ذلك. وقال آخرون ))أًن صيغة األمر مشترك لف
، 1/423، والمستصفى للغزالي: 1/34ينظر تفصيالت هذه المسألة في: أصول السرخسي: 

، 1/213، وميزان األصول ألبي بكر السمرقندي: 147-1/145والتمهيد للكلوذاني: 
 . 5، والمسودة آلل تيمية: 1/204والمحصول للرازي: 

 . 238ة اآلية: سورة البقر  (4)

 صلوا هلل خاشعين( ساقطة من )ق(. ) (5)

في د ))الصلوات الخمس(( وقد جاء في هذه النسخة، والتوضيح في شرح مقدمة أبي الليث  (6)
بتحقيقنا ما نصه: ))أمرنا بمحافظة خمس صلوات وفي بعض النسخ بحافظة  69السمرقندي: 

 الصلوات الخمس، وكالهما صحيح((. 

 لإليجاب(. في )د( ) (7)

 . 103سورة النساء اآلية:  (8)

 . 1/551، وتفسير ابن كثير: 5/374، وتفسير القرطبي: 5/261ينظر: تفسير الطبري:  (9)

 فاهلل سبحانه وتعالى( ساقطة من )س(. ) (10)
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(2)َوَجريُر بن عبد هللا الُبَجلي، (1)َفما ُرو َي َعْن عبد هللا ْبن  ُعَمر: وَأمَّا الُسن ةُ 
 

َوأن  ، ))ُبني اإلسالم َعَلى َخمٍس َشَهاَدة أن ال إله إال هللا: أنَّه َقالَ  ُسول  هللا  َعن رَ 
الة وإيتاء  الزكاة َوَصوم شهر رَمَضانَ ، ُمحمدًا َعبُدُه ُوَرُسولهُ  َوَحج  الَبيت  َمن ، وإقام الصَّ
ة   ل  هللا  َوَقْد َجاَء في َخبر آَخر َعْن َرُسو ، (3)((اسَتَطاَع إَليه  َسب يالً  أنُه قال في َحجَّ

وا بَيت َرب ُكم وأدوا زكاة أموالكم(4))): َالَوَداع   َطيَبًة  (5)َصلُّوا َخْمَسُكم َوُصوُموا َشهركم َوُحجُّ
َساٍب /، بَها أنُفسُكم  َوُرو َي َعْن َرُسول  هللا  ، (6)و/ َواَل َعَذابٍ –1َتدُخلوا جن َة رب ُكم ب اَل ح 

ين))ال: أنه  قَال َماد الد  الُة ع  ينَ ، ص  َوَمن َتَرَكَها َفَقد َهَدَم ، َفَمن َأقاَمَها َفَقد َأقَاَم الد 
ين  . (7)((الد 

                                 

هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العدوي المدني الفقيه، أحد األعالم في  (1)
ووصفه  مل، شهد الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، أثنى عليه النبي العلم والع

، والتاريخ الكبير 4/142هـ(. ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد: 74بالصالح، توفي سنة )
 . 2/82(، ومعجم الصحابة البن قانع:  368) 5/125للبخاري: 

البجلي القسري، أبو عمر األمير هو جرير بن عبد هللا بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة  (2)
على النصح لكل مسلم، وروي عن عمر أنَّه  النبيل الجميل، من أعيان الصحابة، بايع النبي 

هـ. ينظر: التاريخ الكبير 54هـ، وقيل: 51قال: ))جرير يوسف هذه األمة(( لحسنه، توفي سنة 
 . 1/475ة البن حجر: ، واإلصاب2/530(، وسير أعالم النبالء:  2225) 2/211للبخاري: 

(، كتاب اإليمان، باب 4514برقم ) 6/32( و8برقم ) 1/9حديث صحيح. أخرجه: البخاري:  (3)
(، كتاب اإليمان، باب قول 16برقم ) 1/45بني اإلسالم على خمس، ومسلم:  قول النبي 

 بني اإلسالم على خمس، من حديث عبد هللا بن عمر.  النبي 

 )يا أيها الناس(. زاد قبلها في )س(:  (4)

 وأدوا زكاة أموالكم( ساقطة من )ق(. ) (5)

(، كتاب الصالة، باب ما ذكر في فضل الصالة، من 616برقم ) 1/755أخرجه: الترمذي:  (6)
 حديث أبي أمامة الباهلي. وقال فيه الترمذي: ))هذا حديث حسن صحيح((. 

قال   ( من حديث عمر. 2807قم )أخرج الجزء األول منه: البيهقي في شعب اإليمان: بر  (7)
: ))قال النووي: هو منكر باطل، قلت: وليس كذلك 1/173ابن حجر في التخليص الحبير: 
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َكاة  َمن َلُدن : َوَأمَّا إجماُع اأُلمَّة الة  َوالزَّ يَّة  الصَّ َفإنَّ األمََّة َقْد اْجَتَمَعْت َعَلى َفَرض 
نا هَذا َرُسول َاهلل   َوإجماع األم ة ُهَو م ن ، ر َنكير  منكٍر َوال َرد   َرادم ن َغي، إَلى َيوم 

ُع َأمَّت ي َعلى : أنُه َقالَ   بَدلي ل  َما ُرو َي َعْن َرُسول  هللا  ، َأقوى الُحجج ))اَل َتجَتم 
اَلَلة    . (1)((الضَّ

 فَصل  

َفرُض الَعين َأمَّا . (2)َوفرُض ك َفاية، َفرُض َعين  : ثم  اعلم ب أنَّ الَفرَض َعلى َنوَعين
الة َوالزكاة َوالحج  ، َفهو َما إَذا َقاَم ب ه  الَبعض اَل َيسُقُط َعن الَباقينَ  وم والصَّ َكالصَّ

َن الجَنابة والحَيض  ، (3)والوضوء للصالة َهاد إ َذا َكاَن  (5)َوالن فاس   (4)َواالغتَسال  م  َوالج 
، مَا إ َذا َقاَم ب ه  الَبعُض َيسقُط َعن الَباق ين (2)َوَأم ا َفرُض الك فاية فهو، (1)َعاماً  (6)الن فير

                                                                                               

بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصالة عن حبيب بن سليم، عن بالل بن يحيى، 
 ثقات((. فسألته فقال: الصالة عمود الدين. وهو مرسل رجاله  قال: جاء رجل إلى النبي 

(، باب ما جاء في لزوم الجماعة، من حديث ابن عمر. 2167برقم ) 4/36أخرجه: الترمذي:  (1)
 وقال: ))هذا حديث غريب من هذا الوجه((. 

: فرض عين، َوفرض ك َفاَية. َففرض اْلعين َما يَتَعيَّن على كل أحد إ َقاَمته َنْحو 2) ( اْلَفْرض َنْوَعان 
ين َوفرض  اْلك َفاَية َما إ ذا َقاَم ب ه  اْلَبْعض سقط َعن الَباق يَن لُحُصول اْلَمْقُصود َوإنَُّه إ ذا َأْرَكان الد 

اْجتمع النَّاس على َتركه َكاُنوا مشتركين ف ي المأثم كالجهاد. ينظر: المبسوط للسرخسي: 
30/262 . 

 والوضوء للصالة( ساقطة من )ق(. ) (3)

الغة، مقدر أقله بثالثة أيام، وأكثره بعشرة أيام عند الحنفية. وهو دم يخرج من رحم المرأة الب (4)
 . 1/30ينظر: الهداية للمرغيناني: 

 . 311هو الدم الخارج عقب الوالدة. ينظر: التعريفات للجرجاني:  (5)

النفير في اللغة: القوم الذين يتقدمون في األمر يقال: جاءت نفرة بني فالن ونفيرهم، أي:  (6)
وفي االصطالح: «. نفر»مادة  2/833ين ينفرون في األمر. الصحاح للجوهري: جماعتهم الذ

 .165الخروج إلى العدو من حد ضرب وكذلك النفور. طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي: 
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الة َعلى النب ي  َياَدة المريض َوالصَّ س  َوع  الم َوتشميت الَعاط   (3)َوَصالة َكَرد السَّ
 . (5)َوالجَهاد إَذا لم يكن النفير َعاماً ، (4)الجَنازة َواأَلمر بالمعروف َوالنَّهي َعن المُنَكر  

                                                                                               

. ينظر: المعجم النفير العام قيام عامة الناس لقتال العدو، والنفير غير العام قيام البعض( 1)
 . 4/940الوسيط: 

 قطة من )س(. سا (2)

 زاد بعدها في )د( )على(.  (3)

: ))األمر -بتحقيقنا 109فيما نقله عنه القرماني في التوضيح: -قال المصنف رحمه هللا  (4)
بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنَّه لو أمر بالمعروف يقبل منه ذلك، فاألمر 

ه لو أمرهم بذلك قذفوه فتركه أفضل، وكذلك واجب عليه وال يسعه تركه، ولو علم بأكبر رأيه أنَّ 
لو علم أنَّه تقع العداوة بينهم وبينه، ولو علم أنَّه لو ضربوه صبر على ذلك وال يشكوا ألحد فهذا 
ال بأس به، وهو مجاهد في ذلك وهذا من عمل األنبياء صلوات هللا عليهم، ولو علم أنَّهم ال 

شتمًا، فهو بالخيار إن شاء أمرهم، وإن شاء تركهم يقبلون منه وال يخاف منهم ضرباً  وال 
واألمر أفضل، ويقال: األمر بالمعروف باليد على األمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب 

 لعامة الناس، وهو اختيار الزندويستي رحمه هللا((. 

ن مودود: ، واالختيار الب2/378، والهداية للمرغيناني: 30/262ينظر: المبسوط للسرخسي:  (5)
4/117 . 
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 فصل  

الة من هللا  تعالى ]بمعنى[ثم  اعلم ب أن ال  َوم ن الماَلئ كة  ، الرَّحمة َوالمغفرة (1)صَّ
نينَ ، االستغفار (2)]بمعنى[ َعاء: َوفي اللَُّغة، الدُّعاء (3)َوم ن المؤم  َباَرة َعن الدُّ َوفي . (4)ع 
 . (5)عَبارة َعن َأرَكاٍن َمْعلوَمٍة َوأفعاٍل مخُصوَصةٍ : الَشريعة

 فَصل  

أمَّا الَحَدث ، (7)وَحَدث ُحكمي، َحَدث َحقيقي: أن الَحَدَث َعلى َنوَعينب   (6)ثم  اعلم 
م  : الحقيقي   دي د   (8)َكالَبول  َوالَغائ ط  َوالدَّ  (10)َوأمَّا الَحَدث. َوَما َأشبه َذل كَ  (9)َوالَقيح  َوالصَّ
 . كوٍع َوُسُجودٍ في ُكل  َصالة َذات رُ  َكالن وم  َواإلغماء  َوالُجنون  َوالَقهَقَهة: الُحكمي  

                                 

 ما بين المعقوفتين زيادة من )س( يقتضيها السياق.  (1)

 ما بين المعقوفتين زيادة من )س( يقتضيها السياق.  (2)

 زاد بعدها في )س( )هي(. (3)

، ولسان العرب البن منظور: «صلو»مادة  154ينظر: مختار الصحاح ألبي بكر الرازي:  (4)
 «. صال»مادة  14/464

 . 1/256، والبحر الرائق البن نجيم: 1/4: المبسوط للسرخسي: ينظر (5)

 ثم اعلم( ساقطة من )د(. ) (6)

( الحدث الحقيقي: هو عين النجاسة كالبول والغائط، واْلَحَدُث اْلُحْكم يُّ ُهَو َما َيُكوُن َسَبًبا ل ُخُروج  7)
 . 82جاني: اْلَحَدث  اْلَحق يق ي   كالنوم واإلغماء. ينظر: التعريفات للجر 

 ساقطة من )د(، وزاد: )والرعاف الدائم(.  (8)

القيح: الصفرة التي ال دم فيها. والصديد: الدم المختلط بالقيح. طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي:  (9)
21 . 

 ساقطة من )س(.  (10)
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 فَصل

َأمَّا الطَهاَرة ، (1)َوَطَهاَرة خفيفة، َطَهارة َغلي ظة: ثم اعلم ب أنَّ َالطَهاَرَة َعلى َنوَعين
َكالُوُضوء  : َوَأمَّا اَلطَهارة الخفيفة، َكاالغت َسال  من الَجَنابة  َوالحيض  َوالن َفاس  : الَغليظة
الة    . (2)لل صَّ

 فَصل

أم ا الماء . َوماء مقيد، َماء ُمطلق: ظ/ الماَء َعلى نوَعين–1/ ثم  اعلم ب أنَّ 
ر َسمَّاُه َماًء َعلى اإلطالق (3)فُهو: اُلمطلق َكالماء الذي ، (4)ُكل َماء لو َنظر إليه النَّاظ 

َماء   َوَماء  (5)َوَماء  الُعُيون َوَماء اآلبار  َوَماء الب َحار َوَماء الُغدَران  ، َنَزَل مَن السَّ
النَّجَاَسَة الحق يقي َة  (7)َفُحكُمُه أنه َطاهر َوَطُهور ُيزيل، َوَما َأشبه َذل كَ  (6)لحَياض  ا

م َجميعاً  ، (9)ويجوز الوضوء به واالغتسال به، (8)َوالُحكمي َة َعن الثوب  َوالَبَدن  في َقوله 

                                 

فة وهي التي الطهارة الغليظة وهي التي تسمى الطهارة الكبرى كاألمثلة المذكورة، والطهارة الخفي( 1)
 . 1/139تسمى الطهارة الصغرى كالوضوء للصالة. ينظر: البناية للعيني: 

 . 1/139( ينظر: البناية للعيني: 2)

 ساقطة من )س(. (3)

 في )د( )مطلقا(. (4)

جمع غدير: وهو القطعة من الماء يغادرها السيل _ أي: يتركها. ينظر: مختار الصحاح ألبي  (5)
 «. غدر»مادة  5/9، ولسان العرب البن منظور: «غدر» مادة 196بكر الرازي: 

الحياض واألحواض: جمع حوض: وهو ماء مجتمع، يقال: استحوض الماء إذا اجتمع. ينظر:  (6)
 7/141، ولسان العرب البن منظور: «حوض»مادة  68مختار الصحاح ألبي بكر الرازي: 

 «. حوض»مادة 

اسم ما يتطهر به من الماء والصعيد، كذا قال نجم الدين الطهور: بالضم الطهارة، وبالفتح هو  (7)
 . 11النسفي في طلبة الطلبة: 

 . 1/15ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: ( 8)

عبارة: )ويجوز الوضوء به واالغتسال به( سقطت من )ق(، وفي )س( تقدمت هذه العبارة  (9)
 على قوله: )في قولهم جميعًا(.
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اَلج  َكَما (1)َفُهوَ : َوَأمَّا الماء المقي د َوَماء   (4()3)َوالَقَثد   (2)ء  الق ثَّاء  ُكل َماء ُيسَتخَرُج ب الع 
خ   (5)الُحْرض   ْْ  ، َوَما َأْشَبه َذل كَ  (7)وماء الورد (6)وَماء  الَقْرع، َوَماء  الب طي 

ُيزيل النَجاَسة الحقيقية َعن الثوب  َوالَبَدن  َوال َيُجوز الُوُضوء  (8)فحكمه أن ه َطاهر َوَطهور
َوهَذا  (10)َوالطحاو ي  في ))ك َتابه(( ،(9)((لَكرخي في ))مُختَصره  هَذا َذَكَر ا، َواالغت َسال ب ه

ن ه َطاهر َغير طهور ال ُيزيل إ)): َوَقاَل محمد بن الَحسن رحمه هللا، (11)ُهَو المختار

                                 

 سقطت من )س(. (1)

 «. قثأ»مادة  1/64اء: هو الخيار، والواحدة ق ثَّاءٌه. الصحاح للجوهري: القث (2)

 في )د( )القثد والقثاء(.  (3)

  «. قثد»مادة  2/521القثد: نبت يشبه القثاء. الصحاح للجوهري:  (4)

األشنان: لفظ معرب، وهو نبات من فصيلة السرمقيات تستخرج منه الحرض: اأُلْشنان. و  (5)
ملة في صناعة الزجاج، وكان يستعمل قديما في غسل الثياب كأداة من أدوات الصودا المستع

 «. حرض»مادة  3/1070. الصحاح للجوهري: التنظيف

 «. قرع»مادة  3/1262القرع: حمل اليقطين والواحدُة قرعٌة. الصحاح للجوهري:  (6)

 ساقطة من )ق(.  (7)

بعد أن اعتمدا النسخة -بتحقيقنا  128-127جاء في النسخة )د(، وفي التوضيح للقرماني:  (8)
ما نصه: ))هكذا وقع  -التي قال فيها السمرقندي: ))فحكمه أنَّه طاهر يزيل النجاسة الحقيقية((

في بعض النسخ، وهو ظاهر فال يحتاج إلى التأويل، وفي بعضها: )أنَّه طاهر غير طهور(، 
إال أنَّ إزالة النجاسة الحقيقية أي: غير طهور في حق الحدث، يعني أنَّه طاهر غير طهور، 

بالمائعات، يجوز عند أبي حنيفة رحمه هللا، وهذه النسخة أشبه للفظ فخر اإلسالم رحمه هللا، 
على ما ذكره في ))غاية البيان((، عند بيان حكم الماء المستعمل. وفي ظني هذه النسخة هي 

رًا في حق الخبث فقط((. الصحيحة رواية، وفي بعضها: )أنَّه طاهر وطهور(، يعني: طهو 
 قلت: وهذا يدل على صواب ما أثبتنا، وهللا أعلم. 

 ( لم أقف على هذا الكتاب. 9)

 . 1/234ينظر: البحر الرائق البن نجيم: لم أقف على هذه اإلحالة في مختصر الطحاوي. و  (10)

 عبارة: )وهذا هو المختار( سقطت من )د(.  (11)
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َوال يُجوز الُوُضوء َواالغت سال ، (2)َعن الثوب َوالَبَدن   (1)النجاَسَة الحقيقي َة ]والحكمية[
َأبو الليث في ))مختلفه((  (7)َوَذَكَر الفقيه، (((6)َرحمه هللا (5)الشاف عي (4)لَوُهو َقو . (3)به

أن ه ال ُيزيل النجاَسَة الحقيقي َة َوالحكميَة َعن الَبَدن  في قولهم : (((8)وفي ك تاب ))الُعُيون 
 .(9)جميعاً 

                                 

 )س( يقتضيها السياق. ما بين المعقوفتين زيادة من  (1)

 زاد بعدها في )ق( )في قولهم جميعًا(.  (2)

 . 1/46ينظر قول محمد في: المبسوط للسرخسي: ( 3)

 زاد في )د( )زفر(. (4)

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، أبو عبد هللا، ولد بالشام بغزة  (5)
عراق وغيرهما ثم استوطن مصر، من مصنفاته: وحمل إلى مكة فسكنها وتردد بالحجاز وال

(، 73) 1/42هـ. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري: 204المسند وكتاب األم، توفي بمصر سنة 
 (. 1570(، وتعجيل المنفعة البن حجر: )4710والكاشف للذهبي: )

 . 1/4ينظر: المهذب للشيرازي:  (6)

 ساقطة من )س(. (7)

 . 1/234نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق: ، وقد 7عيون المسائل: ص (8)

 في قولهم جميعًا( ساقطة من )ق(. ) (9)



 

 )المقدمة( تأليف أبي الليث الخطاب السمرقندي

 
340 

 8 مرق البحث

 

 ISSN-2071-6028  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

: حمهما هللار  (2)َوأبي يوُسفَ  (1)َوإنم ا االختالف َيظهُر في الثوب  عنَد أبي َحنيفةَ 
. َوالشاف عي رحمهما هللا (4)َوُهَو َقول ُزفر، ال يزيل: َوعند محمٍد رحمه هللا، (3)يزيل
ه المسألة: محم د في رَواية أخرى  (5)َوَقالَ  َكما َقال الكرخي  َوالطحاوي  َواأَلصح   (6)))هذ 

نَّ ُكل َثوٍب إَذا أَ : ((مالي(( وروي عن أبي يوُسف َرحمه هللا أن ه ذكر في ))األهُ َما َقاال
ُر با لَعصر َفإن ه ُيزيل النجاَسَة َعنهُ ، َأَصابتُه النجاسة َفالحكم فيه   ، أنَّ ُكلَّ شيٍء َينَعص 

                                 

هو اإلمام فقيه الملة عالم العراق النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، ولد في حياة  (1)
هـ، إليه المنتهى في الفقه والتدقيق والناس عليه عيال في ذلك، قال 80صغار الصحابة سنة 

هـ. ينظر: 150ي: ))وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين((، توفي شهيدًا مسقيًا سنة الذهب
، وسير أعالم النبالء 3/323(، وتاريخ بغداد للخطيب: 2253) 8/81التاريخ الكبير للبخاري: 

 . 6/390للذهبي: 

اري هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد األنصاري، من أوالد أبي دجانة األنص (2)
الصحابي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وأخذ الفقه عن محمد بن عبد 

هـ( وقيل 182الرحمن أبي ليلى، ثم عن أبي حنيفة، وولي القضاء لهارون الرشيد، توفي سنة )
، 141، وطبقات الفقهاء للشيرازي: 7/330غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد: 

 . 8/535للذهبي:  وسير أعالم النبالء

 . 1/703ينظر: البناية للعيني:  (3)

هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، فقيه كبير من أصحاب اإلمام أبي حنيفة،  (4)
هـ(. ينظر: 158وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب، جمع بين العلم والعبادة، توفي سنة )

(، وشذرات الذهب 622المضية البن أبي الوفاء: )، والجواهر 141طبقات الفقهاء للشيرازي: 
 . 1/243البن العماد: 

 في )د( )وذكر(. (5)

 في )س( )عن هذه(، وسقطت )المسألة(. (6)
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ُر بالَعصر  َفإنَُّه ال ُيزيل ، َكالخل وَماء  الَوْرد  َواللَّبن َوَما َأَشَبه َذل كَ  َوُكل  شيء ال َيْنَعص 
ْهن َوالد بس َوَما أَشَبه ذلك (1)سمنالنَجاَسَة َعْنُه َكالَعَسل َوال  . (2)َوالدُّ

 فَصل

الة َشَرائ طَ  َباتاً  (4)َوأرَكاناً  (3)ثم  اعلم ب أنَّ للص  روع  (6)َوُسَنناً  (5)َوَواج  وآَدابًا لصحة الش 
الة ت ة. في الصَّ َن الَحَدث  : َأما َشَرائ طَها َفس  َن النَجاَسة  ، الطَّهارة م  وستر ، َوالط هارة م 

تكبيرة : َوأم ا أركانها َفستة أيضاً . َوالنية، َوالوقت، َواستقبال الق بلة، و/-2َعورة /ال
د، َوالسُجود، َوالر كوع، َوالق راءة، َوالقيام، االفتتاح َوالخروج ، َوالَقعدة اأَلخيرة مقَدار التشه 

ْنَد أبي ي ْنَد أبي حنيفة رحمه هللا َوع  الة بفعل الُمَصلي فرض ع  َن الصَّ وُسَف َومحم د م 
نَد أبي َحنيفَة َوأبي ، (7)رحمهما هللُا َليس ب َفرضٍ  الة ع  َن الصَّ ثم تكبيرة االفتَتاح َليَست م 

الة، ُيوُسَف رحمهما هللا َن الصَّ َمُه هللا ه ي م  نَد محمٍد َرح   . (9)(8)َوع 
 فصل  

                                 

جاء في حاشية النسخة )د(: ))السمن: ما يخرج من الحيوان واأللبان، والدهن عام يتناولها  (1)
 رها((. ويتناول الذي يخرج من الحيوانات، : مثل الزيت وغي

 . 1/96ينظر: المبسوط للسرخسي:  (2)

 . 125التعريفات: صالشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. ( 3)

 . 112التعريفات: صركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه. ( الركن: 4)

هو عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم، كخبر الواحد، وهو ما يثاب بفعله الواجب: ( 5)
 . 249بتركه عقوبة؛ لوال العذر، حتى يضلل جاحده وال يكفر به. التعريفات: صويستحق 

 زاد في )س( )ونوافاًل(.  (6)

 . 1/60، والهداية للمرغيناني: 1/125ينظر: المبسوط للسرخسي:  (7)

 . 1/130( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 8)

))يعني: أنها ليست من أركان الصالة بتحقيقنا:  142قال القرماني رحمه هللا في التوضيح:  (9)
عندهما، بل هي شرط من شرائطها، وعند محمد: هي ركن من أركانها، كما هو مذهب 
الشافعي، هذا ما فهمته من هذا الكالم، ولم أظفر برواية صريحة فيما عندي من الكتب عن 

 على فرضيتها((. محمد على أنها ركن عنده رحمه هللا، وهللا أعلم بالواقع، واإلجماع منعقد 
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َن الَحَدث َشرط بالك تاب  َوالسن ة : قوله َتعالى: أم ا الك َتاب، َوإنما ُقْلنا بأنَّ الطهارَة م 
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
َفاهلل ُسْبَحانه َوَتعالى أَمرَنا ب َغسل ، (1)

: َوَأمَّا السن ةُ ، َواألمر من هللا  َتعالى يدُل َعلى الوجوب، اأَلعَضاء  الَثالَثة  َوَمْسح الر أس  
الة الُطُهور  :أن ه َقالَ   َفما ُرو َي َعن َرُسول  هللا   فَتاح الصَّ فتاح َوم  ))ل ُكل  َشيٍء م 

َفصٌل َوإنما قلنا بأن  الطَهارَة من النجاسة شرط . (2)تحريمَها التكبير َوتَحلي لَها التسليم((
ڭ  ۇ: َأمَّا الك َتاُب قوله َتعالى، با لكتاب  َوالسن ة  

: أي: َوقيل في التفسير، (3)
))ال يقَبل هللا َتعالى َصالًة : أنه َقالَ  َفما ُرو َي َعن َرُسول هللا : أمَّا الُسنَّةوَ ، (4)َفَقصر

 . (6)هي الخَياَنة في المغَنم  : َوالُغلول، (5)م ن َغير طُهور َوال َصَدقًة م ن ُغلول((

                                 

 . 6سورة المائدة اآلية:  (1)

(، كتاب الصالة، باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور. من 3) 1/54أخرجه: الترمذي:  (2)
 . وقال: ))هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن((. حديث علي بن أبي طالب 

 . 4سورة المدثر اآلية:  (3)

 . 4/413ي: ينظر: معالم التنزيل للبغو  (4)

(، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة. 224) 1/204حديث صحيح. أخرجه: مسلم:  (5)
 . من حديث عبد هللا بن عمر 

 . 6/185ينظر: فتح الباري البن حجر:  (6)
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 فَصل

ٻ  : وله َتعالىقَ : َأَما الك َتابُ ، َوإنما ُقلَنا ب أن  ستر الَعوَرة َشرط بالك تاب  َوالسن ة  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ
َن الزيَنة، (1) َوَأَمَا ، (2)إنما ُهو ستر الَعوَرة: َوالمراد م 

 (3)َفَما رو َي َعن أبي ُهرَيرة: الُسنَّةُ 
  أن ه َقاَل َسألت َرُسوَل هللا  َعن  الَصالة في ثوٍب

ٍد َفَقاَل الَنبيُّ  ُد ُكُلُكم َثوَبين((: َواح  َوايٍة أخَرى  ،))َأَو َيج   . (4)))َأَو ل ُكل ُكْم َثْوَبان((: َوفي ر 
 فَصل  

قوله : َأمَّا الكتابُ ، ظ/ ب أنَّ است قبال الق بَلة َشرط ب الكتاب  َوالُسنة  –2َوإن ما ُقْلَنا /
ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ: َتعالى

َوَأمَّا ، (5)
الة َوأَمَرُه في  هللا  فما ُرو َي عن َرُسول  : الُسنَّةُ  يَن َعلم األعرابي  َأْرَكاَن الصَّ أنه َقاَل ح 

 . (6)ذلك باستقبال الق بلة  
 فَصل  

                                 

 . 31سورة األعراف اآلية:  (1)

 . 8/161ينظر: تفسير الطبري:  (2)

ي اليماني سيد الحفاظ األثبات، اختلف في اسمه على هو الصحابي الجليل أبو هريرة الدوس (3)
أقوال جمة أرجحها عبد الرحمن بن صخر، والمشهور عنه أنَّه كن ي بأوالد هرة برية، قال: 

هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: معجم 58وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذلك، توفي سنة 
، واإلصابة البن 2/578لذهبي: (، وسير أعالم النبالء ل694) 2/194الصحابة البن قانع: 

 . 7/425حجر: 

(، كتاب الصالة، باب الصالة في الثوب 358) 1/81حديث صحيح. أخرجه: البخاري:   (4)
(، كتاب الصالة، باب الصالة في ثوب واحد وصفة 515) 1/367الواحد ملتحفًا به. ومسلم: 

 لبسه. من حديث أبي هريرة. 

 . 144سورة البقرة اآلية:  (5)

َباُب ُوُجوب  الق َراَءة  لإل َمام  (، كتاب الصالة، 757) 1/152حديث صحيح. أخرج البخاري:  (6)
، َوَما ُيْجَهُر ف يَها َوَما ُيَخاَفتُ  َفر  َلَوات  ُكل  َها، ف ي الَحَضر  َوالسَّ  1/297مسلم: ، و َوالَمْأُموم  ف ي الصَّ

 . من حديث أبي هريرة. ( كتاب الصالة، باب اقرأ ما تيسر معك من القرآن397)
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ڀ  : َقوله َتعالى: أم ا الكتاب، َوإنما قلنا ب أنَّ الَوْقَت َشرط ب اْلك َتاب  َوالُسن ة  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

الة هكَذا ذكر في التفسْير   (2)َوالمراد ب ه، (1)ڤ فما ُرو َي : َوأما الُسنَّةُ ، (3)َأوقات الصَّ
َفَصلَّى الَفجَر ، ))َأمَّن ي جبريل ب إَزاء  َباب الكعبة في َيوَمين  : أن ُه َقالَ  َعن َرُسول  هللا  

يَن َطَلَع الَفْجر الثَّان ي ل ح  قدار  َوَصل ى الُظْهَر حي َن َزالت  ، (4)في اليوم األوَّ مس م  الش 
َراك  النَّْعل   ثَلهُ ، (5)ش  ل  ُكل  شيء م  يَن ، َوَصلَّى الَعصَر حيَن َصاَر ظ  َوَصلَّى المغر َب ح 

يَن َغاَب الشَفق ، َغربت الشمس َشاَء ح   (6)ُهَو البَياض الذي يرى : َوالشفق-َوَصل ى الع 
ندَ ، في األُفق َبْعَد الُحمرة عنَد أبي حنيفة رحمه هللا  (8)(7)َأبي يوُسَف َومحم دٍ  َوع 

افع ي  رحمهم هللاُ  يَن أسفَر الصبح  -(9)ُهَو الُحمرة: َوالشَّ َوَصل ى الفجر في الَيوم  الثَّان ي ح 

                                 

 . 18و 17سورة الروم اآلية:  (1)

 زاد في )ق( )حفظ(. (2)

 . 3/8ينظر: تفسير المصنف:  (3)

 175هو البياض الذي ينتشر في األفق، ويسمى الفجر الصادق. التوضيح للقرماني:  (4)
 ا. بتحقيقن

 . 185الشراك: أحد سيور النعل التي على وجهها. التوضيح للقرماني:  (5)

 سقطت من )ق(.  (6)

 . 1/145( المبسوط لمحمد بن الحسن: 7)

، فمذهبهم : ))وهذه مسألة اختلف فيها الصحابة 181قال القرماني رحمه هللا في التوضيح:  (8)
، ومذهبه مروي عن: عمر وعلي وابن مسعود  -يعني: الشافعي وصاحبي أبي حنيفة-

هللا عنهم، وعن المبرد: أنَّه الحمرة، وعن  مروي عن: أبي بكر، وعائشة، وابن عباس رضي
أحمد بن حنبل: أنَّه البياض. وإذا تعارضت اآلثار واألخبار، بقي ما كان على ما كان، 

 انتهى((. 

 . 1/74األم:  (9)
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اً  د  وال، (1)ج  وى َفيء الزَّ ل  ُكل شيء مث َلُه س  يَن َصاَر ظ  َوَصل ى ، َوَصل ى الظ هَر ح 
ثَليه   ل  ُكل  شيء م  يَن َصاَر ظ  ائمْ  ،الَعصَر ح  يَن يفطر الصَّ َوَصل ى ، َوَصل ى المغر َب ح 

يَن َمَضى ثلُث اللْيل َشاَء ح  َيا مُحم د هَذا َوقُتَك َوَوْقُت األنبياء : َفقالَ ، ثم  الَتفَت إلي  ، الع 
َك َما َبيَن هَذين الَوقَتين((  . (2)م ن َقبلك َوَوقت أمتك م ن َبعد 

 فصل  

ا الكتابُ ، شرط بالكتاب  َوالُسنَّة   (3)َوإنمَّا ُقلَنا ب أنَّ النيَّةَ  ۇئ  : قوله تعالى: َأمَّ

ۇئ  ۆئ
ا الُسنَّةُ ، (4)   َفما ُرو َي َعْن َرُسول  هللا  : َواإلْخالص ال َيحصل إال  با لني ة  َوَأمَّ

ٍْ َما َنوى((: أن ه َقالَ  يَلَتها ال تْحُصُل إال : يعني، ))إنما األعمال بالني ات  َول ُكل امرئ  َفض 
ْجرته إلى هللا  )):  و/–3/ َوَقوله، النية  ب   ْجَرته إلى هللا  َوَرُسول ه  َفه  َمن َكاَنْت ه 

ْجَرته إ لى َما ، َوَرُسوله   ُجَها َفه  يُبَها َأْو إلى اْمرأٍة َيَتزوَّ َوَمْن َكاَنْت ه ْجرته إ لى دْنَيا ُيص 
 . (5)َهاَجَر إ َلْيه ((

                                 

 . 184أي: حين تنور وأضاء إضاءة تامة. التوضيح للقرماني:  (1)

، من حديث واقيت الصالة عن النبي (، باب ما جاء في م149) 1/217أخرجه: الترمذي:  (2)
 ابن عباس. وقال فيه الترمذي: ))حديث حسن صحيح((. 

 . 490النية لغة: القصد، واصطالحًا: هي عزم القلب على الشيء. معجم لغة الفقهاء: ص ( 3)

 . 5سورة البينة اآلية:  (4)

ابه إلى وأصح (، باب هجرة النبي 3898) 5/56حديث صحيح. أخرجه: البخاري:  (5)
( باب قوله عليه الصالة والسالم: إنما األعمال بالنية، من 1907) 3/1515المدينة، ومسلم: 

 حديث عمر بن الخطاب. 
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 فَْصل  

: َقوله َتعالى: َأمَّا الكتابُ ، با ْلك َتاب  َوالُسن ة   (1)كبيرة االفت َتاح ركنَوإنم ا ُقْلَنا ب أنَّ ت
يئ    جب  حب  خب

ڭ  ڭ: َوَقْوُله َتعالى، (2)
َفما ُرو َي َعْن َرُسول  : َوَأمَّا الُسن ةُ ، (3)

الة الطُهُور وَتحر يُمَها التكبيُر َوَتحليلَها ال: أن ه َقالَ  هللا   ْفَتاح الصَّ  . (4)تسلي ُم(())م 
 فَصل

َوُقوُموا ّلِل َّ  : َفَقولُه َتعالى: َأم ا الكتابُ ، َوإنما ُقلَنا ب أنَّ الق َياَم ُركن بالكتاب  َوالسن ة
َقان ت ينَ 

))ُيَصلي : أنُه َقالَ  َفما ُرو َي َعن رَسول  َاهلل  : َوأم ا الُسن ة، (6)َخاشعينَ : َأي، (5)
داً المريض َقائ مًا َفإن  لم يَ  ع َفَقاع  ع َفمسَتلق يًا َعلى َقَفاُه َويجَعُل الر جَلين ، سَتط  َفإن َلم َيسَتط 

ه  إي َماءً  ع َفاهلُل ُسبَحاَنُه َوَتعالى َأولى بالتَجاُوز ، إلى القبَلة  ُيومي ب رأس  فإن َلم َيسَتط 
 . (7)َوالَكرم((

 فَصل

                                 

 في )ق( )شرط(.  (1)

 . 15سورة األعلى اآلية:  (2)

 . 3سورة المدثر اآلية  (3)

 . 23سبق تخريجه: ص  (4)

 . 238سورة البقرة اآلية:  (5)

 . 1/295، وتفسير ابن كثير: 2/572طبري: ينظر: تفسير ال (6)

: ))حديث غريب((، وقال ابن حجر في الدراية: 2/176قال الزيلعي في نصب الراية:  (7)
: ))لم أجده هكذا، وللدارقطني من حديث علي نحو أوله وفيه: فإن لم يستطع صلى 1/209

((، وقال في التلخيص الحبير: مستلقيًا رجاله مما يلي القبلة، ولم يذكر آخره، وإسناده واٍه جداً 
: ))أخرجه الدار قطني من حديث علي مثله، وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن 1/226

المديني، والحسن بن الحسين العرني، وهو متروك، وقال النووي: هذا حديث ضعيف((. قلت: 
، من حديث عمران بن حصين 1/376وللحديث أصل صحيح أخرجه: البخاري في صحيحه: 

 قال له: ))صل قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب((.  أن النبي 
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ڦ  ڦ  : َقولُه َتعالى: َأم ا الكتاب، َوإنما ُقلَنا بأن  الَقراَءَة ركن بالكتاب  َوالُسنَّة  

ڦ   ڦ  ڄ
ا الُسنة َفما ُرو َي َعن َرُسول  هللا  ، (1) ))ال َصالَة إال  : أن ُه َقالَ  َوأمَّ

 . (2)ب القراَءة ((
 فَصل

ُجوَد ُركن ب الكَتاب  َوالُسن ة   : َقوله َتعالى: َأم ا الك َتابُ ، َوإنم ا ُقلَنا ب أن  الركوَع َوالسُّ
  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں

يَن َعل َم األعرابي   َفما ُرو َي َعن َرُسول  هللا  : َوَأمَّا الُسن ة، (3)ں أن ُه َقاَل ح 
الة َوَعل َمُه في َذل َك الركوَع َوالُسجودَ   . (4)َأرَكاَن الصَّ
 فَصل

يرَة ُركن بالكتاب  َوالُسنَّ  : َقْولُه َتعالى: َأمَّا الك َتابُ ، ة  َوإنما قلَنا ب أنَّ الَقعَدَة اأَلخ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ

َفما ُرو َي َعْن َرُسول  هللا : َوَأمَّا الُسنَّةُ ، (5)
  َد َفَقْد َتمْت َصالته –3))إَذا َأحدث /: أنَُّه َقال ، ظ/ اإلَماُم َبْعَدَما َقَعَد َقدر التشه 

 . (6)ْثل َحال اإلمام((َوَصالُة َمْن َخْلَفُه إْن َكاَن َحالهم م  

                                 

 . 20سورة المزمل اآلية:  (1)

 كتاب الصالة، باب ما أسمعه رسول هللا (، 396) 1/297حديث صحيح. أخرجه: مسلم:  (2)
 ، من حديث أبي هريرة. من القراءة وما أخفاه

 . 77سورة الحج اآلية:  (3)

 . 24سبق تخريجه: ص (4)

 . 191سورة آل عمران اآلية:  (5)

ُث ف ي التََّشهُّد  ( كتاب الصالة، 408) 1/528أخرجه: الترمذي:  (6) ، َباُب َما َجاَء ف ي الرَُّجل  ُيْحد 
من حديث عبد هللا بن عمرو. وقال فيه: ))هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا 

 في إسناده((. 
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 فَْصل  

َباتها َفَسْبَعةٌ  َن القرآن  في الركعتين  : (1)َوَأمَّا َواج  َتعيين َفاتحة الكتاب وَمَعَها شيء م 
د في الَقْعَدة اأَلخيرة، األولَيْين َوالَقْعَدة اأُلولى َوالقنوت في ، َوَتعديل األركان، َوق راَءة التَشه 

تر َوَقاَل ، ُهَما َواجَبتان  : َوَقاَل َبْعضهم، ا ُيْجهُر َوالمَخافة ف يَما يَخاَفتُ َوالَجْهُر ف يمَ ، اْلو 
ْهو إ َذا َترَكُهَما ، (2)ُهَما ُسنََّتان  : َبْعضهم َواالخت اَلف إنم ا َيْظَهُر في وجوب َسْجَدَتا السَّ

ْهو ُب َعَلْيه  َسْجَدَتا السَّ دًا ال َيج  ياً ، َعام  يجب َعَلْيه  َسْجَدَتا : َقاَل َبْعضهم، َوإْن َترَكُهَما َساه 
ْهو ْهو  : َوَقاَل َبْعضُهمْ ، السَّ ُب َعَلْيه  َسْجَدَتا السَّ  . ال َيج 

 فَْصل  

َية َوالتأم ين، فاثنا َعَشرَ : َوأمَّا ُسَنُنَها ذ َوالتْسم  يد ، الثَناء َوالتعو  َوالتْسم يع َوالتْحم 
ُجود د في الَقْعدة اأُلولى، (3)َوَتْسب يَحات الر كُوع َوالس  في  (4)َوق َراَءة الَفاتحة، َوق َراَءة التَشه 

وى تكبيرة االفت تاح (5)َوالتكبيرات التي تتخلل، الركعتين األخريين الة س  اَلل الصَّ ، في خ 
الم  . (6)َوإَصاَبة َلْفَظة الس 

                                 

 .1/96واجبات الصالة في: تحفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي:  ينظر (1)

ظ: ))أي: الجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت واجبان -48قال صاحب التوضيح  (2)
عندنا، سنتان عند الشافعي، فيجب بتركه ساهيًا سجود السهو عندنا خالفًا له هكذا ذكر 

 الخالف في النهاية وشرح األقطع((. 

 في )ق( )وتسبيحات السجود(. (3)

 في )د( )فاتحة الكتاب(.  (4)

 زاد في )س( )بها(. (5)

قلت: للصالة سنن أخرى لم يذكرها السمرقندي رحمه هللا. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني:  (6)
 . 1/319، والبحر الرائق البن نجيم: 2/528
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 فَْصل  

حُّ ُدُخولهُ  ْيَناُه َشْرطًا ال َيص  دًا َأو  َولو َترَك شيئًا م مَّا َسمَّ الة َسَواٌء َكاَن َعام  في الصَّ
ياً  الة فإن كان مما يمكن ، (1)َناس  ْيَناُه ُركنًا َوُهَو أْن َيُكوَن في الصَّ مَّا َسمَّ َوَلْو َترَك َشْيئًا م 

م ا ، َفَسَدْت َصالته (3)َوإن َكاَن م مَّا اَل ُيمكُن َقَضاؤه (2)قضاُؤُه َقَضى َولو َترَك َشيئًا م 
ياً َسمَّْينَ  بًا َفإْن َكاَن َناس  ْهو (4)اُه َواج  ُب َعَلْيه  َسْجَدَتا السَّ ُب َعَليه  ، َيج  دًا ال َيج  َوإْن َكاَن َعام 

ْهو َولك ْن َتكوُن َصالته َعلى الُنقَصان  َوَقد أَساءَ  ْيَناُه ، (5)َسْجَدَتا السَّ َولو َترَك َشْيئًا م م ا َسمَّ
ُب َعَلْيه  َسجْ  يًا َوال َتْفسُد َصالتهُسنًَّة ال َيج  دًا أْو َناس  ْهو َسَواٌء َكاَن َعام  إال أن ه إَذا ، َدَتا السَّ

ُب َعَلْيه  بتركه شيء َوى ذلك َيكون آَدْاَبًا ال َيج  يئًا َوَما س  دًا َيكوُن ُمس   . (6)َكاَن َعام 

                                 

 في )س( )ساهيًا(. (1)

 ساقطة من )ق(. فإن كان مما يمكن قضاؤه( ) (2)

 زاد في )ق( )في الصالة(. (3)

 في )د( )ساهيًا(.  (4)

 وقد أساء( ساقطة من )د(.) (5)

 (.د)إلى هنا سقط من  ...من قوله: وما سوى ذلك  (6)
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 

 كتب التفسير
أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء  :معالم التنزيل(تفسير البغوي المسم ى ) .1

هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث 516البغوي الشافعي )ت 
 م.  2000–هـ1420، 1ط ،لبنان ،العربي، بيروت

أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد  :تفسير السمرقندي المسم ى )بحر العلوم( .2
تحقيق مجموعة من أساتذة كلية اللغة ، هـ(375بن إبراهيم السمرقندي )ت 
، 1ط ،لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، العربية في جامعة األزهر

 . وكذا طبعة الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة. م1993–هـ1413
، دار الفكر، هـ(774ابن كثير الُقرشي الدمشقي )ت  :تفسير القرآن العظيم .3

 . األردن ،عم ان
أبي عبد هللا محمد بن أحمد  :م ى )الجامع ألحكام القرآن(تفسير القرطبي المس .4

 . مطبوعات دار الشعب، هـ(617األنصاري القرطبي )ت 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .5

 . م1988-هـ1408، لبنان ،بيروت، دار الفكر، هـ(210
 كتب الحديث وشروحه

 علي بن حجر أبي الفضل العسقالني )تأحمد بن  :التلخيص الحبير .6
 ،المدينة المنورة، تحقيق السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني، هـ(852

 . م1964–هـ1384 ،السعودية
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تحقيق ، هـ(279أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت  :الجامع الكبير .7
، 2ط، لبنان ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، الدكتور بشار عواد معروف

 . م1998
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  :الدراية في تخريج أحاديث الهداية .8

، دار المعرفة، تحقيق السيد عبد هللا هاشم اليماني، هـ(852 العسقالني )ت
 . لبنان ،بيروت

تحقيق ، هـ(458أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  :شعب اإليمان .9
، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، محمد السعيد بسيوني زغلول

 . هـ1410
، هـ(256 أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري )ت :صحيح البخاري  .11

 . لبنان ،بيروت، مؤسسة التاريخ العربي
 أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت :صحيح مسلم .11

 . مصر ،القاهرة، دار الحديث، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(261
، هـ(762 أبي محمد عبد هللا بن يوسف الحنفي الزيلعي )ت :يةنصب الرا .12

 . هـ1357، مصر، دار الحديث، تحقيق محمد يوسف البنوري 
 كتب الفقه وأصوله

أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت  :أصول السرخسي .13
، 1ط، لبنان ،بيروت، دار المعرفة، تحقيق الدكتور رفيق العجم، هـ(490

 . م1997–هـ1418
، لبنان ،بيروت، دار المعرفة، هـ(204 محمد بن إدريس الشافعي )ت: األم .14

 . هـ1393، 2ط
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زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد ابن بكر  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .15
 . لبنان ،بيروت، دار المعرفة، هـ(970ابن نجيم )ت 

اني الحنفي أبي بكر بن مسعود الكاس :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .16
، 2ط، لبنان ،بيروت، دار الكتاب العربي، هـ(587الملقب بملك العلماء )ت 

 . م1982–هـ1402
أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن  :تقريب الوصول إلى علم األصول .17

 ،العراق ،بغداد، تحقيق الدكتور عبد هللا محمد الجبوري ، هـ(741جزي )ت 
 . م1990 –هـ1410

أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني  :ل الفقهالتمهيد في أصو  .18
، مؤسسة الر يان، تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة، هـ(510الحنبلي )ت 

 . م2000–هـ1421، 2ط، لبنان ،بيروت
مصلح الدين  :التوضيح في شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي في الصالة .19

تحقيق حازم محمد ، هـ(809مصطفى بن زكريا بن أيدغمش القرماني )ت 
 م. 2005، ثميل الفهداوي 

 ،بيروت، دار الفكر، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه :تيسير التحرير .21
 . لبنان

 محمد بن أحمد الشاشي القفال )ت :حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء .21
، 1ط، لبنان ،بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق الدكتور أحمد إبراهيم، هـ(507

 . هـ1400
، دار المعرفة، هـ(490 أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت :المبسوط .22

 . هـ1406، لبنان ،بيروت



 

 )المقدمة( تأليف أبي الليث الخطاب السمرقندي

 
353 

 8 مرق البحث

 

 ISSN-2071-6028  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  :المحصول في علم أصول الفقه .23
–هـ1408، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، هـ(606الرازي )ت 

 . م1988
الشيخ محمد  :ر للعالمة ابن قدامةمذكرة أصول الفقه على روضة الناظ .24

 . لبنان ،بيروت، دار القلم، األمين بن المختار الشنقيطي
 505 أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت :المستصفى من علم األصول .25

 . لبنان ،بيروت، دار العلوم الحديثة، هـ(
جمعها وبي ضها أبو العباس أحمد بن ، المسودة في أصول الفقه آلل تيمي ة .26

دار ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، هـ(745مد الحراني )ت مح
 . لبنان ،بيروت، الكتاب العربي

أبو الحسين محمد بن علي بن الط يب البصري  :المعتمد في أصول الفقه .27
، تحقيق محمد حميد هللا ومحمد بكر وحسن حنفي، هـ(436المعتزلي )ت 

 . م1964–هـ1384 ،سوريا ،دمشق
، دار الفكر، سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إ :المهذب .28

 . لبنان ،بيروت
أبي بكر محمد بن أحمد  :ميزان األصول في نتائج العقول في أصول الفقه .29

، تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، هـ(539السمرقندي )ت 
 . م1987-هـ 1407، 1ط ،العراق ،بغداد، مطبعة الخلود

أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني  :بدايةالهداية شرح ال .31
 . لبنان ،بيروت، المكتبة اإلسالمية، هـ(593 )ت

تحقيق ، هـ( 505أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت  :الوسيط .31
، 1ط ،مصر ،القاهرة، دار السالم، أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

 . هـ1417
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 للغةكتب المعاجم وا

تحقيق إبراهيم ، هـ(816)ت ، علي بن محمد بن علي الجرجاني :التعريفات .32
 . هـ1405، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الكتاب العربي، األبياري 

 إسماعيل بن حماد الجوهري )ت :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .33
، لبنان ،بيروت، دار العلم للماليين، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، هـ(393

 . م1979–هـ1399، 2ط
 نجم الدين بن حفص النسفي )ت :طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية .34

-هـ1406، 1ط، لبنان ،بيروت، دار القلم، تحقيق خليل الميس، هـ(537
 م. 1986

أبي الفصل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي  :لسان العرب .35
، لبنان ،بيروت، ردار بيروت للطباعة والنش، هـ(711 المصري )ت

 . م1955–هـ1375
دار ، هـ(666 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت :مختار الصحاح .36

 . هـ1401، لبنان ،بيروت، الكتب العلمية
دار ، هـ(626أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي )ت  :معجم البلدان .37

 . لبنان ،بيروت، الفكر
 كتب التاريخ والتراجم

 بي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي )تأ :اإلصابة .38
، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الجيل، تحقيق علي محمد البجاوي ، هـ(852

 .م1992–هـ1412
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  .39

، 6ط، لبنان ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي: والمستشرقين
 . م1984
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الشيخ أبي العدل زين الدين بن قطلوبغا )ت  :تاج التراجم في طبقات الحنفية .41
 . العراق ،بغداد، مكتبة المثنى، هـ(879

دار ، هـ(463أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت  :تاريخ بغداد .41
 . لبنان ،بيروت، الكتب العلمية

ن إبراهيم البخاري الجعفي أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل ب :التاريخ الكبير .42
 . لبنان ،بيروت، دار الفكر، تحقيق السيد هاشم الندوي ، هـ(256)ت 

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي )ت  :تعجيل المنفعة .43
 ،بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق الدكتور إكرام هللا إمداد الحق، هـ(852
 . 1ط، لبنان

، هـ(354ن بن أحمد التميمي البستي )ت بن حبا أبي حاتم محمد :الثقات .44
–هـ1395، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الفكر، تحقيق السيد شرف الدين أحمد

 . م1975
أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي  :الجرح والتعديل .45

، 1ط، لبنان ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، هـ(327التميمي )ت 
 . م1952–هـ1217

عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي  :الجواهر المضية في طبقات الحنفية .46
 . كراتشي، مير محمد كتب خانه، هـ(775الوفاء القرشي )ت 

دار ، هـ(430 أبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني )ت :حلية األولياء .47
 . هـ1405، 4ط، لبنان ،بيروت، الكتاب العربي

بي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أ :سير أعالم النبالء .48
، مؤسسة الرسالة، تحقيق جماعة بإشراف شعيب األرنؤوط، هـ(748)ت 

 . هـ1413، 9ط، لبنان ،بيروت
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عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي  :شذرات الذهب في أخبار من ذهب .49
 . لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية، هـ(1089المعروف بابن العماد )ت 

، هـ(911أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت :طبقات الحفاظ .51
 .هـ1403، 1ط، لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية

 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق )ت :طبقات الفقهاء .51
 . لبنان ،بيروت، دار القلم، تحقيق خليل الميس، هـ(476

 محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري )ت أبي عبد هللا :الطبقات الكبرى  .52
 . لبنان ،بيروت، دار صادر، هـ(230

تحقيق ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت  :طبقات المفسرين .53
 . هـ1396، 1ط، مصر ،القاهرة، مكتبة وهبة، علي محمد عمر

 أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي  :الفوائد البهية في تراجم الحنفية .54
، مطبعة السعادة، أبي فراس محمد بدر الدين الغساني، هـ(1304 الهندي )ت

 . هـ1324، 1طمصر، 
دار ، تحقيق محمد عوامة، هـ(748محمد بن أحمد الذهبي )ت  :الكاشف .55

 ،. م1992–هـ1413، 1ط ،السعودية ،جدة، القبلة للثقافة اإلسالمية
 م القشيري )تأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسل :الكنى واألسماء .56

، الجامعة اإلسالمية، تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ، هـ(261
 . هـ1404، 1ط ،السعودية ،المدينة المنورة

، هـ(852 أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي )ت :لسان الميزان .57
 ،بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الهند ،تحقيق دائرة المعرف النظامية

 . م1986–هـ1406 ،3ط، لبنان
تحقيق ، هـ(351أبي الحسين عبد الباقي بن قانع )ت  :معجم الصحابة .58

 ،السعودية ،المدينة المنورة، مكتبة الغرباء األثرية، صالح بن سالم المصراتي
 . هـ1418، 1ط
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دار إحياء التراث ، رضا كحالة :معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية .59
 . لبنان ،بيروت، العربي

، هـ(748شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت  :لمقتنى في سرد الكنىا .61
المدينة ، مطابع الجامعة اإلسالمية، تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد

 . هـ1408السعودية  ،المنورة
مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور  :كشف الظنون  .61

–هـ1413، لبنان ،بيروت، علميةدار الكتب ال، هـ(1067بحاجي خليفة )ت 
 .م1992

 
 

 

 


