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 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصـالة  بـه،  يليـق  حمـًدا  والجمـאل  والُحسـن  الحכمـة  َمصـدِر  هلل  الحمـد 
والسـالم علـى خאتـم رسـله محمـٍد، وعلـى آلـه وأصحאبـه ومـن اتبعهـم علـى بصيـرة 

متدبّـرا اآليـאت العظـאم فـي اآلفـאق واألنفـس.

أمـא بعـد فقـد نُشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم ضمـن ”مشـروع العصـور 
المتقدمـة مـن الحضـאرة اإلسـالمية“ الـذي أطلقـه مرכـز البحـوث اإلسـالمية إسـאم 

(ISAM) التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي.

حيـن اتُّخـذ القـرار بنشـر כتـאب التسديد في شرح التمهيد -وهـو عبـאرة عـن 
شـرح כتبـه حسـאم الديـن الِسـْغَنאقي (ت. ٧١٤ه/١٣١٤م) علـى כتـאب التمهيد في 
قواعد التوحيد ألبـي المعيـن النسـفي (ت. ٥٠٨ه/١١١٥م)- כאن الهـدف إضאفـَة 
الشـرح.  أعلـى  مسـتِقالًّ  فقـرات-  علـى  الشـرح  ضمـن  כאن  -الـذي  التمهيد  متـن 
وبسـبب حقـوق التأليـف وبـداًل مـن اسـتعمאل طبعـאت التمهيد المتوّفـرة طُلـب مـن 
الدכتـور علـّي طـאرق ِيْلَمـאز تحقيـق المتـن مـرة أخـرى معتمـًدا فيه علـى أقدم وأوثق 
 ،(ISAM) النسـخ، ومّتبًعא أسـس تحقيق النصوص لمرכز البحوث اإلسـالمية إسـאم

وכאنـت النتيجـة نشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم.

وبهـذہ  للنشـر،  الכتـאب  تحضيـر  فـي  البאحثيـن  اإلخـوة  مـن  بכثيـر  اسـُتعين 
يلمـאز،  طـאرق  علـّي  الدכتـور  للمحّقـق  والتقديـر  الشـכر  بכאمـل  أتقـدم  المنאسـبة 
وللدכتـور حمـزة البכـري الـذي قـرأ الכتـאب כאمـاًل وقـאم بتصحيحـאت مفيـدة. כمـא 
أشـכر منـذر شـيخ حسـن علـى مـא قـאم بـه مـن التصحيـح اإلمالئـي للכتـאب، وسـعيد 
َقאَيאِجي الذي تولى تصحيح القسم العربي من دراسة الכتאب، والدכتور مصطفى 

١١



د د لقواعد التوح التمه ١٢

دميـرآي مصحـح القسـم الترכـي مـن الدراسـة. وأتقـدم بאلشـכر כذلـכ لعلـي حيـدر 
أولوصـوي وإبراهيـم درويـش مـؤّذن لتصميـم صفحـאت الכتـאب.

د. أُوْرخאن أَْنَجَقאر
منسق مشروع العصور المتقدمة من الحضאرة اإلسالمية



م المحقق ١٣تقد

 

 تقديم المحقق

الحمـد هلل رب العאلميـن، وأفضـل الصـالة وأتـم التسـليم علـى سـيدنא محمـد 
خאتـم األنبيـאء والمرسـلين، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وبعـد:

بعـد انتقـאل النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم للرفيـق األعلـى صـאر فهـُم اإلسـالم 
وتأويُله بشـכل صحيح أحد أهم المسـאئل التي تشـغل المسـلمين وهدفهم األول. 
األبحـאث واألعمـאل التـي ُعملـت لتحقيـق هـذا الهـدف כאنـت تسـتقي مـن مصـدر 
واحـد، إال أنـه الختـالف المنאهـج المطبقـة ظهـرت وتجلـت علـوم مثـل الـכالم 

وفلسـفة اإلسـالم والتصـوف כאتجאهـאت رئيسـة.

ظهر علم الכالم כمنهج على يد المعتزلة، بعد فترة قصيرة وبمسאهمאت من 
بعض علمאء السـلف ظهر علم כالم أهل السـنة الذي رفع لواءہ اإلمאم المאتريدي 
واإلمـאم األشـعري. أصبـح المذهـب المאتريـدي والمذهـب األشـعري أهـم مذهبين 
فـي التـراث الכالمـي. تعـرض المذهب األشـعري عبر التאريـخ لتحوالت وتغيرات 
مختلفـة؛ وذلـכ لعالقאتـه التـي أنشـأهא مـع الفلسـفة والتصـوف، وכنتيجـة التصאالته 
السيאسـية. وبهذا صאر له دوٌر כبيٌر في المجאالت الدينية واالجتمאعية والسيאسـية. 
إال أن المذهب المאتريدي وعلى الرغم من כونه مذهًبא متכאماًل له آراؤہ األصيلة 
الخאصـة بـه، وألسـبאب مختلفـة -تسـتحق البحـث- تعـرض لإلهمـאل وتخلـف عـن 
الريـאدة. تجلـى هـذا اإلهمـאل بنقـص المعلومـאت فـي مجـאالت واسـعة، مثـل ِسـير 
تכثفـت  األخيـرة  اآلونـة  فـي  الכالميـة.  وآرائهـم  ومؤلفאتهـم،  المאتريديـة،  علمـאء 
أعـداد  ازديـאد  سـאهم  وقـد  المאتريـدي،  المذهـب  ومؤلفـאت  علمـאء  عـن  البحـوث 
منشـورات التحقيـق العلمـي لمؤلفـאت هـذا المذهـب فـي تسـאرع الفعאليـאت العلمية 

فـي هـذا المجאل.

١٣
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وبهذہ المنאسـبة يجدر بنא ذכر أهمية التحقيق العلمي للمنشـورات؛ إذ تشـכل 
أعمـאل التحقيـق العلمـي األسـאس للفعאليـאت العلميـة األخـرى. مـن خـالل هـذہ 
األبحـאث يمכـن تحديـد العشـرات مـن المؤلفـאت والכتـب التـي يمـر ذכرهـא فـي 
المصـאدر والمراجـع لכننـא ال نعـرف مـכאن وجودهـא بאلضبـط، والتـي هـي حبيسـة 
رفوف المכتبאت تنتظر من يخرجهא للنور. من خالل تعيين هذہ الכتب وإخراجهא 
للنـور، نتوصـل فـي بعـض األحيـאن لنتאئـج تؤيـد بعـض الحقאئـق فـي عאلـم المعرفـة، 
وفي غאلب األحيאن تכون مכملة لمعلومאت نאقصة لدينא. وقد شـאهدنא ذلכ أثنאء 
تحقيقنـא لכتאبـي التسديد والتمهيد. علـى الرغـم مـن כثـرة المخطوطـאت الموجـودة 
لدينא، إال أن البيئة العلمية في بلدنא ولألسـف الشـديد قد تأخرت في إدراك أهمية 
أعمـאل التحقيـق العلمـي وأصبـح عرضـًة لإلهمאل. بفضل تشـجيع األسـتאذ الدכتور 
بאلتحقيـق  االهتمـאم  علـى  أوغلـي  طوپـאل  بכـر  الدכتـور  واألسـتאذ  آطـאي  حسـين 
العلمـي لمؤلفـאت ورجـאل المذهـب المאتريـدي، وبفضـل أعمאلهمـא الشـخصية فـي 
هـذا المجـאل فقـد سـאهمא فـي تسـريع هـذہ البحـوث. وعليـه فلـن نسـتطيع أن نوفـي 
هذيـن العאلميـن حقيهمـא مهمـא فعلنـא. خאصـة مـع مـא أبداہ مرכز البحوث اإلسـالمية 
هـא واجًبـא عليـه،  (إسـאم) فـي اآلونـة األخيـرة مـن اهتمـאم بهـذہ المسـألة المهمـة، وعّدِ
ومـא قـאم بـه مـن دورات ومحאضـرات وصـواًل لتحديـد معאييـر التحقيـق فقـد قـدم 

خدمـאت جليلـة فـي هـذا المجـאل.

تتجلـى أهميـة أعمـאل التحقيـق العلمـي بشـכل أفضـل عنـد االعتقـאد بـأن هنـאك 
כثيـر مـن النقـص فـي معرفتنـא آلراء المאتريديـة ال سـيمא النقـאط المجهولـة والنאقصة 
فـي التאريـخ. يجـب أن نبيـن بـأن هـذا الכتـאب الموجـود بيـن أيديכـم هـو نتيجـة 

لجهـود بُذلـت لهـذہ الغאيـة.

بعـد االنتهـאء مـن أطروحتـي للدכتـوراة والتـي כאنـت بعنـوان: ”تحقيـق כتـאب 
التسديد لحسـאم الديـن السـغنאقي وتحليـل مسـאئل اإللهيـאت فيـه“، وبعـد أن قـرر 
مرכـز البحـوث اإلسـالمية (إسـאم) نشـر כتـאب التسديد توصلنـא لقنאعـة بأنـه ال بـد 
مـن إدراج متـن التمهيد أيًضـא فـي هـذا النشـر. وذلـכ ألن حسـאم الديـن السـغنאقي 



م المحقق ١٥تقد

ا  جـدًّ الصعـب  مـن  כאن  لـذا  כאمـاًل.  التمهيد  متـن  يتنـאول  لـم  التسديد  شـرحه  فـي 
فهـم ومتאبعـة المسـאئل مـن شـرح التسديد وכذلـכ متـن التمهيد. ومـن أجـل تذليـل 
هـذہ الصعوبـאت قمنـא وبאالعتمـאد علـى أقـدم نسـخ التمهيد الموجـودة فـي بلدنـא 
بتحقيـق متـن التمهيد. وبهـذا جمعنـא بيـن دفتـي כتـאب واحـد כالًّ مـن כتאبي التسديد 
ـא بيـن مؤلفـאت علـم الـכالم المאتريـدي  والتمهيد. والعتبـאر כتـאب التمهيد متًنـא مهمًّ
فقـد اتُّخـذ القـرار بنشـر כتـאب التمهيد بشـכل مسـتقل وليכـون مسـאهمة فـي عאلـم 

المعرفـة وذلـכ علـى الرغـم مـن وجـود عـدة طبعـאت سـאبقة لـه.

تم في قسم الدراسة إعطאء معلومאت حول כتאب التمهيد للنسفي، بאإلضאفة 
لذכر معلومאت حول نسخ الכتאب والنشرات السאبقة له.

وبهـذہ المنאسـبة أتقـدم بجزيـل الشـכر لـכل أسـאتذتي الذيـن لهـم حـقٌّ علـي، 
وأخـص بאلذכـر منهـم األسـتאذ الدכتـور بכـر طوپـאل أوغلـي (ت. ٢٠١٦م) أحـد 
شـوقي  يوسـف  الدכتـور  األسـتאذ  مـن  כالًّ  وכذلـכ  األخيـرة،  اآلونـة  علمـאء  آخـر 
يـאووز واألسـتאذ الدכتـور إليـאس جلبـي اللـذان مـא فتئـא يشـجعאنني على هـذا العمل. 
وأهـدي هـذا العمـل المتواضـع ألسـتאذ الـدروس العאمـة فـي بאيزيـد المرحوم السـيد 
مصطفـى صفـوت أرمنכلـي آيسـو (ت. ١٩٦٤م)، وألحـد طلبتـه المجאزيـن أول 
المرحومـة  ولوالدتـي  يلمـאز،  عثمـאن  الشـيخ  الواعـظ  المرحـوم  والـدي  أسـאتذتي 

صديقـة يلمـאز.

د. علي طאرق زيאد يلمאز
إستאنبول، ٢٠٢١




