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 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على نبيه الכريم

هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم: اللمعة في الحدوث والقدم والقضاء والقدر 
وتحقيق التكليف إلبراهيـم بـن مصطفـى الحلبـي المـداري (ت. ١١٩٠ه/١٧٧٦م) 
تـمَّ إعـدادہ بتحقيـق الدכتـور منـذر شـيخ حسـن، ونُِشـر ضمـن "مشـروع العصـور 
.(ISAM) المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية" الذي أطلقه مرכز البحوث اإلسالمية

الموسـوعية،  العلميـة  الشـخصية  صאحـب  الحلبـي  بحـَث  الכتـאب  هـذا  فـي 
أهـم ثـالث مسـאئل فـي علـم الـכالم، وهـي: الحـدوث، والقضـאء والقـدر، وصحـة 
التכليـف، مـع األخـذ بعيـن االعتبـאر التـراَث الכالمـي والفلسـفي والصوفـي لـدى 
ٍة شـאملة؛  المتأخريـن. وقـد تنـאول الحلبـي هـذہ المسـאئل الدقيقـة والصعبة بنظرة כليَّ
حيـث نـراہ يسـتفيض ابتـداًء فـي عـرض األقـوال العديـدة للمسـאئل محـل البحـث، 
رأيـه  بذכـر  ليختـم  المرجوحـة،  األقـوال  ـد  ويفنِّ فيهـא  الضعـف  نقـאط  إلـى  ويشـير 
الراجـح فـي المسـألة. وال شـכ أن تنאولـه ألعَقـد وأدق موضوعـאت علـم الـכالم 
بوجهـة نظـر כليـة وبأسـلوب موجـز بعيـد عـن الحشـو هـو أبـرُز دليل على شـخصيته 
العلميـة الفـذة. وبهـذا يظهـر لنـא بشـכل واضـح منهـج الحلبـي القאئـم علـى تحقيـق 

أقـوال المذاهـب المختلفـة ومحאولـة الجمـع والمـزج بينهـא وصـواًل للصـواب.

هذا الכتאب الذي ُحقق من ِقبل الدכتور منذر شيخ حسن כجزء من أطروحته 
للدכتوراہ تمت إعאدة مراجعته أثنאء إعدادہ للنشر، כمא اختِصرت الدراسة المطولة 
المכتوبـة عليـه ووضعـت فـي بدايـة الכتـאب. سـبق أن َنَشـر محمـد زاهـد الכوثـري 
(ت. ١٣٧١ه/١٩٥٢م) هـذا الכتـאب عـאم ١٩٣٩م؛ بيـد أن طبعتنـא هـذہ تمتـאز عـن 
طبعـة الכوثـري بאالعتمـאد علـى نسـخة المؤلـف، وإضאفـة ”المنهـوات“ الموجـودة 
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علـى هوامـش النسـخ والمכتـوب بعضهـא بخـط المؤلـف، وأضيفـت כذلـכ بعـض 
التعليقـאت والفوائـد التـي علقهـא عليهـא تالمـذة المؤلـف. تـم اعتبـאر طبعـة الכوثـري 
כنسـخة أخـرى وتـم مقאبلتهـא بאألصـل وإبـراز جميـع الفروق، وأضيفـت أيًضא جميع 
تعليقـאت الכوثـري فـي طبعتـه إلـى هوامـش الכتـאب. لכثـرة مـא وقع في هـذا الכتאب 
مـن تقسـيمאت وتشـقيقאت؛ فقـد أعـدَّ المحقـق اثنـي عشـر شـכاًل وجـدواًل ووضعهـא 

فـي المواضـع محـل البحـث تسـهياًل علـى القـراء والبאحثيـن.

وختאًمא أتقدم بجزيل الشـכر للمحقق الدכتور منذر شـيخ حسـن على جهودہ 
فـي إخـراج هـذا الכتـאب القيـم، وכذلـכ لجميـع من سـאهم في إخراج هـذا الכتאب 

.(ISAM) من أعضאء هيئة التحقيق والنشـر في مرכز البحوث اإلسـالمية

أ. د. طُوْنَجאي بאْش أوغلو
منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية



م المحقق ١٩تقد

 

 تقديم المحقق

الحمـد هلل رب العאلميـن، والصـالة والسـالم علـى سـيدنא محمـد المبعـوث 
رحمـة للعאلميـن، وعلـى آلـه وأصحאبـه أجمعيـن.

ُز على العهود األولى مع  معظم الدراسאت اإلنسאنية في الفכر اإلسالمي ترّכِ
صـرف النظـر عـن العهـود الالحقـة؛ العتقـאد כثيـر مـن البאحثيـن أنَّ القـرون األخيـرة 
هـي عهـود االنحطـאط والتخلـف، وأنَّ النتـאج العلمـي فيهـא بعيـٌد عـن األصאلـة؛ إذ 
غلب عليه التقليد وتراث الشـروح والحواشـي، כمא ال يغيب عنא أنَّ السـمة العאمة 
التـي اتسـمت بهـא القـرون األخيـرة بאلنسـبة للمسـلمين هـي الهزائـم واالنכسـאرات 
المتعـددة ال سـيمא علـى الصعيديـن السيאسـي والعسـכري، وقـد دفـع هـذا الحـאُل 
علـى  أصيلـة  تجديديـة  بمحـאوالت  والقيـאم  الخلـل،  مכمـن  عـن  للبحـث  العلمـאَء 
الصعيـد العلمـي، مـن هنـא تظهـر لنـא أهميـة شـخصية إبراهيـم الحلبي المـداري (ت. 
الذيـن  التجديـد  رجـאالت  أحـد  اعتبـאرہ  بإمכאننـא  إذ  ومؤلفאتـه؛  ١١٩٠ه/١٧٧٦م) 

حאولـوا إيجـאد الحلـول ألبـرز المسـאئل الفכريـة محـل البحـث فـي ذاك العصـر. 

والقدر  والقضاء  والقدم  الحدوث  في  اللمعة  כتאبـه  لتحقيـق  ذلـכ  دعאنـא  وقـد 
وتحقيق التكليف؛ أحِد أهّمِ مؤلفאته الכالمية، والذي خصصه لمنאقشة أبرز مسאئل 
علـم الـכالم، وهـي مسـألة الحـدوث، والقضـאء والقـدر، وصحـة التכليـف بمنهـج 
قאئم على المزج بين الفلسـفة وعلم الכالم والتصوف، وتفאدي االنتقאدات ونقאط 
؛ حيـث يسـتعرض ابتـداًء آراء العلمـאء ثـم يبيـن  هـة ألربـאب כل فـّنٍ الضعـف الموجَّ
ًدا األقوال األخرى. ففي مسـألة حدوث العאلم  أخيًرا رأيه الراجح في المسـألة مفنِّ
ال يرتضي رأَي المتכلمين بאلحدوث الزمאني للعאلم، وهو رغم ميله لرأي الحכمאء 
ـאئيين إال أنـه ال يכتفـي بقولهـم بאلحـدوث الذاتـي للعאلـم، بـل يـرى أن العאلـم  المشَّ
حאدٌث وجد بعد العدم، انتصאًرا للنصوص الشرعية، وتأכيًدا لتفردہ تعאلى بאلقدم. 
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فيـرى الحلبـي أنَّ حـلَّ هـذہ المعضلـة يכمـن فـي القـول بאلحـدوث الدهـري للعאلـم 
متאبًعـא فـي ذلـכ ميـر بאقـر الدامـאد ُمبـدع هـذہ النظريـة، כمـא يحـאول تأويـل األقـوال 
األخـرى بشـכٍل ال يخـرج معـه أحـٌد عـن دائـرة اإليمـאن. وفـي مسـألة أفعـאل العبـאد 
ب أخيـًرا  د سـتة عشـر قـواًل، ليصـّوِ ابتـدأ بسـرد األقـوال المختلفـة فـي المسـألة وعـدَّ
ـَر فـي فعـل العبـد قدرتُـه التאبعـة لمشـيئته إْن وافقتهـא المشـيئة  رأَي مـن قـאل بـأنَّ المؤثِّ
علـى  والجوينـي  األشـعري  رأُي  هـو  القـول  هـذا  أنَّ  ويـرى  فـال،  وإال  القديمـة، 
التحقيـق. ويختـم الحلبـي כتאبـه بאلحديـث عـن مאهيـة التכليـف وصحتـه وإمכאنـه 

واإلجאبـة عـن بعـض الشـبه الـورادة عليـه.

وبهـذا تتجلـى لنـא أصאلـة هـذا الכتאب، وأصאلة العقلية الموجودة عند الحلبي؛ 
إذ اقتصر على بحِث أهم المسאئل الכالمية والفلسفية التي شغلت الفכر اإلسالمي 
المختلفـة؛  المذاهـب  تشـכل  فـي  الرئيسـة  األسـبאَب  وכאنـت  األولـى  العهـود  منـذ 
حيـث نـرى כثيـًرا مـن الכتـب والرسـאئل التي تنאولت هذہ المسـאئل بشـכل مسـتقل، 
ال سيمא في العهد العثمאني، إال أن مא يمّيِز כتאب اللمعة أنه تنאولهא مًعא إشאرة إلى 
وجـود عالقـة منهجيـة فيمـא بينهـא، وسـرَد معظـم أقـوال العلمـאء فيهـא محـאواًل إيجـאد 
أجوبـة عليهـא بمنظـوٍر כلـّيٍ للمسـאئل، وتحليـل دقيـق لألدلـة؛ ممא يجعـل من أفכאرہ 
فيمכننـא  وعليـه  اإلسـالمي.  الفכـر  مسـאئل  ألهـم  بאلبحـث  جديـرة  محאَولـًة  ورؤاہ 
اعتبـאر الحلبـي مـن أهـل التحقيـق الذيـن ال يتقيـدون بمذهـب بعينـه، وال يحصـرون 
أنفسـهم فـي قواعـد علـم بذاتـه؛ بـل يسـتطيع الجمـع واالقتبאس مـن أכثر من مذهب 

وعرضـه بمنهجيـة دقيقـة لتقديـم حلـول لتحديـאت عصرہ.

يسـعني  وال  الכتـאب،  هـذا  تحقيـق  فـي  علـيَّ  الفضـل  أصحـאب  هـم  כثيـرون 
أن  القديـر  المولـى  راجًيـא  واالمتنـאن،  الشـכر  بخאلـص  إليهـم  أتقـدم  أْن  إال  هאهنـא 
يجزيهـم عنـي خيـر الجـزاء. أتوجـه بجزيـل الشـכر وبאلـغ االمتنـאن لمرכـز البحـوث 
اإلسـالمية (ISAM) بأسـאتذتهא وإدارييهـא علـى مـא قدمـوہ لـي مـن تسـهيالت ودعـم 
فـي כل المجـאالت، وأخـص منهـم علـى وجـه التحديـد األسـتאذ الدכتـور طونجـאي 
بـאش أوغلـو منسـق مشـروع العصـور المتأخـرة من الحضאرة اإلسـالمية، الذي دقق 



م المحقق ٢١تقد

כذلـכ  والتقديـر  الشـכر  وجزيـل  الدراسـة،  مـن  الترכـي  القسـم  وهـذَّب  وصحـح 
للدכتور أورخאن أنجقאر منسـق مشـروع العصور المتقدمة من الحضאرة اإلسـالمية 
الـذي دقـق وراجـع الכتـאب כאمـاًل، وכذلـכ األسـتאذ أوقـאن قديـر يلمـאز صאحـب 
الفضل في تعريفي على כتאب اللمعة وأهميته وَحثِّي للعمل عليه. وכذلכ األستאذ 
سـعيد قאيאجـي الـذي راجـع قسـم الدراسـة وسـאعدني فيمـא أُغلـق علـيَّ مـن כلمـאت 
فـي المصـאدر المخطوطـة، والدכتـور مصطفـى دميـرآي محـرر القسـم الترכـي مـن 
الدراسـة، واألسـتאذين محمـد يאسـر شـאهين وأبـو بכـر طـאش دميـر، واألسـتאذ القديـر 
علـي حيـدر أولوصـوي وإبراهيـم درويـش مـؤذن مصممـي الכتـאب، وכذلـכ جميـع 
األسـאتذة والعאمليـن فـي مرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM). כمـא أتوجـه بخאلـص 
الشـכر لألسـتאذ الشـيخ عبـد الحميـد الترכمאنـي الـذي لـه فضـٌل כبيٌر عليَّ في دراسـة 
دنـي  زوَّ כمـא  التحقيـق،  قسـم  ودقـق  راجـع  والـذي  والفلسـفية،  الכالميـة  المسـאئل 
بאلعديـد مـن المراجـع والمصـאدر. כمـא ال يفوتنـي أن أتقـدم بجزيـل الشـכر لألسـتאذ 
الدכتـور يوسـف شـوقي يـאووز، مشـرفي فـي مرحلـة الدכتـوراہ، والتـي כאن تحقيـق 

هـذا الכتـאب جـزًءا مـن أطروحتـي، وכذلـכ جميـع أسـאتذتي فـي جאمعـة مرمـرة.

وفـي النهאيـة أتقـدم بـכل الشـכر واالمتنـאن لوالـَديَّ الכريميـن، سـאئاًل المولـى 
بهمـא  ا  بـאرًّ يجعلنـي  وأن  والعאفيـة،  الصحـة  تمـאم  مـع  عمرهمـא  فـي  لهمـא  يُِمـدَّ  أن 
כمـא يحـب ويرضـى. وأخيـًرا أتقـدم بـכلُّ الشـכر والحـب والتقديـر لزوجتـي نـوران 
وولديَّ شـيمאء نور وحذيفة الذين صبروا على غيאبي وכאنوا لي خيَر سـنٍد وعون. 

والحمـد هلل فـي البـدء والختـאم.
د. منذر شيخ حسن
إستאنبول، ٢٠٢٢




