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دة عة الجد ة الط ١٣مناس

 بمناسبة الطبعة الجديدة

إن כتـאب لباب الكالم، المختصـر الوجيـز فـي العقيـدة المאتريدية، لعالء الدين 
األسـمندي (ت. ٥٥٢ه/١١٥٧م) مـن علمـאء بـالد مـא وراء النهـر، المشـهور فـي 
التـراث العلمـي غאلبـא بفقهـه وإسـهאمאته فـي علـم الخـالف قـد سـبق أن نِشـر علـى 
قـא علـى نسـختين خطيتيـن. وال شـכ أن آراء  يـد محمـد سـعيد أوَزْرَواْرِلـي محقَّ
علـى  يقتصـر  لـم  النهـر  وراء  مـא  بـالد  فـي  الـכالم  علـم  أن  لنـא  تؤכـد  األسـمندي 
القرنيـن الثאلـث والرابـع الهجرييـن (التאسـع والعאشـر الميالدييـن)، بـل هـو تـراث 
ممتـد، تنאمـى فـي أواخـر القـرن الخאمـس الهجـري (الحאدي العشـر الميالدي)، وإن 

כאنـت فيـه حلقـאت مفقـودة.

وهـא نحـن نصـدر الכتـאب فـي الطبعـة الثאنيـة مع إعאدة النظر في قسـميه العربي 
والترכـي مـن الدراسـة، ومـع مراجعـة شـאملة للכتـאب حسـب قواعـد اإلمـالء، فـي 
إطאر "مشـروع العصور المتقدمة من الحضאرة اإلسـالمية" (٢-٦ه/٨-١٢م) الذي 
بهـدف  الترכـي  الديאنـة  لوقـف  التאبـع   (ISAM) اإلسـالمية  البحـوث  مرכـز  أطلقـه 
قسـم  د  وجـّدِ والفכريـة.  العلميـة  بأبعـאدہ  اإلسـالمي  الحضـאري  التـراث  عـرض 
ـא مـع أسـس تحقيـق النصـوص  المصـאدر والتصميـُم الداخلـي للכتـאب ليتوافـق جزئيًّ
لمرכـز البحـوث اإلسـالمية (ISAM) خאصـة فـي جאنـب الشـכل. وبهـذا تـم إعطـאء 

الכتـאب هيئـة ممאثلـة للכتـب األخـرى التـي نشـرنאهא فـي إطـאر هـذا المشـروع. 

فـي الطبعـة األولـى ذِכـر تאريـخ الطبـع سـهًوا أنـه عـאم ٢٠٠٥ وقـد أبقـي هـذا 
التאريـخ تجنًّبـא للخلـط فـي عمليـة اإلحאلـة، مـع ذכـر تאريـخ الطبـع الصحيـح ٢٠٠٦ 

بيـن قوسـين معقوفيـن.
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أتقـدم بهـذہ المنאسـبة بجزيـل الشـכر لـכل مـن سـאهم في إصـدار الطبعة الثאنية 
للכتـאب، وأخـص بאلذכـر כالًّ مـن أُوَقـאن قديـر ِيْلمـאز، ومصطفـى َدِميـْرآي اللذيـن 
أعـّدا الכتـאب للنشـر، وعلـي حيـدر أُولُوُصـوْي مصمـم الכتـאب، ومحمـد شـאهين 

المدقـق اإلمالئـي وُمراِجـع القسـم العربـي مـن الدراسـة.

رئيس هيئة التحرير في إسאم (ISAM)األستאذ المشאرك محمد ُسَعאْد َمْرت أُوْغُلو



م المحقق ١٥تقد

 تقديم المحقق

اإلسـالمي.  للديـن  االعتقאديـة  المبـאدئ  عـن  يبحـث  علـم  هـو  الـכالم  علـم 
فيمثـل هـذا العلـم البعـد الفכـري للمبאحـث االعتقאديـة في دائرة اإلسـالم. فمن هذا 
المنطلـق نـرى أنـه ينبغـي الوصـول إلـى التـراث المتعلـق بهـذا العلـم حتـى يسـتطيع 
البאحـث المعאصـر فهـم الموضوعـאت المتعلقـة بـه ومכאنتـه بين سـאئر العلوم. فلعل 
الدراسـאت العلميـة فـي العאلـم اإلسـالمي اليـوم تحتـאج إلـى تכثيـف نشـאطهא فـي 
تحقيـق مخطوطـאت هـذا العلـم لכـي تسـتطيع نقل التـراث التאريخي من آراء علمאء 

علـم الـכالم إلـى يومنـא هـذا.

ونعتقـد أن إخـراج الכتـאب الـذي بيـن أيدينـא المنسـوب إلـى عאلـم مאتريـدي، 
وهـو عـالء الديـن األسـمندي (ت. ٥٥٢ه/١١٥٧م [؟]) مـن علمـאء سـمرقند إلـى 
حيـز الوجـود خدمـة جليلـة نقدمهـא للعلمـאء والبאحثيـن فـي هـذا الميـدان مـن ميאدين 

علـم الـכالم وتـراث المتכلميـن.

بכـر  الدכتـور  لألسـتאذ  الخאلـص  شـכري  أقـدم  أن  المنאسـبة  بهـذہ  ويسـرني 
بعـض  وحلـه  للכتـאب  تحقيقـي  أثنـאء  البאلـغ  الهتمאمـه  وذلـכ  أوغلـي،  طوبـאل 
داقوقـي،  إبراهيـم  الدכتـور  لألسـتאذ  وعرفـאن  تقديـر  بכلمـאت  وأتقـدم  مشـאכله. 
شـכري  والدכتـور  أللـي،  بـول  نصرالديـن  والدכتـور  آروتشـي،  محمـد  والدכتـور 
أوزن، والدכتـور سـهيل سـאبאن، والدכتـور أرطغـرل بوينوقאليـن، وحليـم جאليـش، 
والسـيدة فيـروزة شـכر، وذلـכ لبذلهـم جهـود بאلغـة لمعאونتـي فـي مراحـل مختلفـة 
عنـد إعـداد هـذا الכتـאب. כمـא أتوجـه بאلشـכر واالمتنـאن لرئيـس مرכـز البحـوث 
لتقديمهـم  وذلـכ  بאلمرכـز،  البאحثيـن  وهيئـة  الترכـي،  الديאنـة  لوقـف  اإلسـالمية 
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الخאلـص  شـכري  أقـدم  כمـא  الכتـאب،  إعـداد  أثنـאء  الالزمـة  التسـهيالت  جميـع 
لزوجتـي الفאضلـة وأوالدي لصبرهـم وتحملهـم المصאعـب التـي سـببتهא لهـم أثنـאء 

والدراسـة. البحـث 

وآخر دعوانא أن الحمد هلل رب العאلمين.

محمد سعيد أُوَزْرَواْرِلي
إستאنبول ٢٠٠٥م




