
مركز البحوث اإلسالمية
إستانبول

َاِث اإلْسَاليِمِّ ِسلِْسلَُة عيُوِن الرتُّ
رقم ٣٣



حسام الدين حس بن ع السغنا
لماز. –  ؛ التحقيق: ع طارق زاد  د  حسام الدين حس بن ع السغنا ح التمه د   سد ال

. ٢٠٢٠ ، انة ال إستانبول: وقف الد
ات إسام؛ ٢١٩ .   ؛ ٨٨٩ .   انة ال ات وقف الد المجلد األول، ٣٥١، ٦٩ صفحة؛ ٢٤ سم. – (

؛ ٣٣) اث اإلسال سلسلة عيون ال
حتوي ع الفهارس والمصادر

ISBN 978-625-7205-78-8 (مجموعة)   (المجلد األول) 5-79-7205-625-978

رقم ال ٨٨٩
ات إسام ٢١٩

اث اإلسال ٣٣ سلسلة عيون ال
© جميع الحقوق محفوظة

د ح التمه د   سد ال
حسام الدين حس بن ع السغنا

المجلد األول

لماز تحقيق  ع طارق زاد 

د ح التمه د   سد لقد تم إعداد كتاب ال
ة للتحقيق  اف اللجنة العلم ب

. انة ال ـ مركز البحوث اإلسالمية (İSAM) التابع لوقف الد
İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar/İstanbul

الهاتف: 50 08 474 216 90+
yayin@isam.org.tr    www.isam.org.tr

إدارة ال  مح مد ُسَعاْد َمْرْت أوْغلو
اف الطبع  أردال َجسار إ

ْآي اإلعداد لل  أوْرخان أْنَجَقار، مصط َدِم
سكرت ال  منذر شيخ حسن، سماء دوغان

)  مكرام حّداد جمة (العر ال

ِ ا َ ا
َ
د ق كري، أوْرَخان أْنَجَقار، منذر شيخ حسن، سع )  حمزة ال التصحيح (العر

َك ت َب ، عنا ِ ِل ل أْز ا ألْب، إسماع ْآي، ع قا )  مصط َدِم  (الت ر

در أولوُصوْي، حسن حس جان م  ع ح التصم

تاب  تم إعداد هذا ال
 (İSAM  ة (إسام  حوث اإلسالم ل مركز ال من ق

ة. وع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالم  إطار م

اش  أوْغلو وع  ُطوْنجاي  اف الم إ

قرار مجلس إدارة إسام  تاب  تم طبع هذا ال
. ٢٠٢٠   ٠١  ــــخ ١٠   ٠١ وتار رقم ٢٠٢٠ 

  ٢٠٢٠م  ١٤٤٢ه سم : إستانبول، د عة األو الط
ISBN 978-625-7205-78-8 (مجموعة) 

(المجلد األول) 978-625-7205-79-5

ــــع ال والتوز
TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.

 Os m OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11
Yeni Mahalle / Ankara

س: 9132 354 312 90+ الهاتف: 9131 354 312 90+   الفا
bilgi@tdv.com.tr

اعة الط
Acar Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş.

Beysan San. Sit. Birlik Cad. No: 26 Acar Binası
34524  Haramidere - Beylikdüzü / İstanbul

س: 1804 422 212 90+ الهاتف: 1834 422 212 90+   الفا



تاب ات ال ٥فهرس محت

فهرس محتوايت الكتاب

٩ .................................................................. الرموز واالختصارات
تقديم الناشر........................................................................... ١١
تقديم المحقق......................................................................... ١٣

الدراسة

ح التمهيد“ � �
�

� وكتابه ”التسديد �
�

حسام الدي ن الّسغنا�

ع طارق زياد يلماز

غناقي................................................................. ١٩ حسام الدين السّ
١. اسمه ولقبه ونسبته................................................................ ١٩
٢. مولدہ ووفאته...................................................................... ١٩
٣. شيوخه............................................................................ ٢٠
٤. طلبته.............................................................................. ٢٠
٢١ ................................................................. ٥. شخصيته العلمية
٦. مכאنته في علم الכالم............................................................ ٢٢
٧. مؤلفאته............................................................................ ٢٢
٧. ١. مؤلفאته في علم الכالم..................................................... ٢٢
٧. ١. ١. التسديد في شرح التمهيد............................................. ٢٢
٧. ١. ٢. دامغة المبتدعين ونאصرة المهتدين................................... ٢٣
٢٣ ............................................................... ٧. ٢. الفقه وأصوله
٧. ٢. ١. الوافي................................................................. ٢٣
٧. ٢. ٢. النهאية في شرح الهداية............................................... ٢٣
٧. ٢. ٣. الכאفي................................................................. ٢٣
٧. ٣. الصرف والنحو............................................................. ٢٣
٧. ٣. ١. النجאح التאلي تلو المراح............................................. ٢٣



د ح التمه د   سد ال ٦

٢٣ .......................................... ٧. ٣. ٢. الموّصل في شرح المفّصل
٢٤ ............................................................ ٧. ٤. مؤلفאته األخرى
٧. ٤. ١. כتאب المختصر....................................................... ٢٤
٢٤ ............... ٧. ٤. ٢. رسאلهٴ حسאم الدين سغنאقي (أو منאقب أحمد َيَسوي)
٧. ٤. ٣. شرح مختصر الطحאوي.............................................. ٢٤
٧. ٤. ٤. כشف العوار ألهل البوار............................................. ٢٤

التسديد في شرح التمهيد............................................................. ٢٥
١. اسمه.............................................................................. ٢٥
٢. نسبته للمؤلف.................................................................... ٢٥
٢٥ .................................................... ٣. سبب تأليف الכتאب وتאريخه
٢٦ ............................................................................ ٤. محتواہ
٥. نوع الشرح ومنهجيته............................................................. ٢٦
٢٦ ........................................................................... ٦. مصאدرہ
٧. مכאنته بين المصنفאت............................................................ ٢٧
٨. دراسאت حول التسديد........................................................... ٢٧
٢٨ ............................................................................. ٩. نسخه
٢٨ ............................................... ٩. ١. النسخ المعتمدة في التحقيق
٩. ١. ١. المכتبة السليمאنية، عمجه زادہ حسين بאشא، رقم: ٣٠٩ (رمزهא ”ع“).. ٢٨
٢٩ .................... ٩. ١. ٢. مכتبة عאطف أفندي، رقم: ١٢٨٢ (رمزهא ”ط“)
٩. ١. ٣. المכتبة السليمאنية، جאر اهلل أفندي، رقم: ١٢٠٧ (رمزهא ”ج“)...... ٢٩
٩. ٢. النسخ األخرى.............................................................. ٣٠
٩. ٢. ١. المכتبة السليمאنية، جאر اهلل أفندي، رقم: ٥١٦...................... ٣٠
٩. ٢. ٢. المכتبة السليمאنية، أسعد أفندي، رقم: ٣٨٩٣....................... ٣٠
٩. ٢. ٣. المכتبة السليمאنية، راغب بאشא، رقم: ٧٧٤.......................... ٣٠
٣١ .................. ٩. ٢. ٤. المכتبة السليمאنية، حسن حسني بאشא، رقم: ٤٠٧
٣١ ........................... ٩. ٢. ٥. مכتبة بאيزيد الوطنية، بאيزيد، رقم: ٣٠٧٨
٩. ٢. ٦. مכتبة قرہ طאي يوسف آغא بقونيه، رقم: ٦٨٠١..................... ٣١

أبو المعين النسفي وكتابه التمهيد لقواعد التوحيد.................................. ٣٢
١. أبو المعين النسفي................................................................ ٣٢
٢. نسخ כتאب التمهيد............................................................... ٣٢
٢. ١. مכتبة اآلثאر النאدرة في جאمع إستאنبول، رقم: ٢٦٨....................... ٣٣



تاب ات ال ٧فهرس محت

٢. ٢. مכتبة متحف طوب قאبى سراي، أحمد الثאلث، رقم: ١٨٦٦............. ٣٣
٢. ٣. المכتبة السليمאنية، فאتح، رقم: ٣٠٨٤..................................... ٣٤
٢. ٤. المכتبة السليمאنية، شهيد علي بאشא، رقم: ١٥٧٩......................... ٣٤

المنهج المتبع في التحقيق............................................................ ٣٥

ح التمهيد � �
�

التسديد �

غنا (ت.   ٧١٤ ه / ١٣١٤م ) ين ا حسام ا

[ مقدمة الشارح حسام الدين السغناقي ]............................................. ٤٣
[ رواية التمهيد ]....................................................................... ٤٥
[ شرح مقدمة المصنف أبي المعين النسفي ]........................................ ٤٧
٦٢ .............................................................. القول في األسئلة الكلية
٦٧ ........................................................ [ الباب األول: في اإللهيات ]
فصل: في إثبאت الحقאئق والعلوم................................................... ٦٩
فصل: في إثبאت حدث العאلم....................................................... ٩٩
فصل: في أن العאلم له ُمحِدث.................................................... ١٢٩
فصل: في إثبאت وحدانية الصאنع.................................................. ١٣٥
١٤٥ ...................................................... فصل: في إثبאت قدم الصאنع
فصل: في أن صאنع العאلم ليس بعرض........................................... ١٥١
فصل: في أن صאنع العאلم ليس بجوهر........................................... ١٥٥
فصل: في أن صאنع العאلم ليس بجسم............................................ ١٦١
فصل: في استحאلة وصف اهلل بאلصورة واللون والطعم والرائحة................ ١٧٣
فصل: في إبطאل القول بאلتشبيه.................................................... ١٨١
٢٠٣ ................................................... فصل: في إبطאل القول بאلمכאن
فصل: في إثبאت الصفאت.......................................................... ٢٢٣
فصل: في إثبאت أزلية כالم اهلل تعאلى............................................. ٢٤٥
ن................................................ ٢٧٧ فصل: في أن التכوين غير المכوَّ
فصل: في إثبאت اإلرادة............................................................ ٣٠٣
فصل: في أن صאنع العאلم حכيم.................................................. ٣١١
فصل: في إثبאت رؤية اهلل تعאلى................................................... ٣١٥



م النا ١١تقد

 تقديم الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

متدبّـرا لآليـאت العظـאم فـي اآلفـאق و فـي األنفـس.

أمـא بعـد فقـد نُشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم ضمـن "مشـروع العصـور 
 (ISAM) المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية" الذي أطلقه مرכز البحوث اإلسالمية

التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي.

حقـق علـّي طـאرق ِيْلَمـאز כتـאب التسديد في شرح التمهيد الـذي بيـن أيديכـم 
الحنفـي  الفقيـه  כتبـه  شـرح  عـن  عبـאرة  وهـو  الدכتـوراة.  شـهאدة  لنيـل  כأطروحـة 
المشـهور حسـאم الديـن السـْغَنאقي (ت. ٧١٤ه/١٣١٤م) علـى כتـאب التمهيد في 
علمـאء  أبـرز  أحـِد  ٥٠٨ه/١١١٥م)  (ت.  النسـفي  المعيـن  ألبـي  التوحيد  قواعد 
المذهـب الحنفـي المאتريـدي. اشـُتهر الفقيـه الحنفـي السـغنאقي من خـالل כتبه التي 
ألفهـא فـي مجאَلـْي الفقـه وأصولـه. نشـأ السـغنאقي فـي بـالد مـא وراء النهـر، ثـم هאجـر 

إلـى الغـرب، وتوطـن حلـب والشـאم فـي أواخـر عمـرہ.

ُعنـي مرכزنـא بنشـر כتـب مذهـب الحنفيـة المאتريديـة، وقـّرر نشـر هـذا الشـرح 
هـذا  نشـر  فـي  التمهيد.  متـن  علـى  ُכتـب  الـذي  الوحيـد  الشـرح  بأنـه  ُعـرف  الـذي 
الشـرح ارتـأى المرכـز أنـه مـن المنאسـب إضאفـة متـن التمهيد أيًضـא؛ لـذا طُلـَب مـن 
الدכتـور علـّي طـאرق يلمـאز تحقيـق متـن التمهيد وإخراجـه اعتمـאًدا علـى النسـخ 
المخطوطـة لـه. وبذلـכ تـّم عـرض الכتـאب متًنـא وشـرًحא مًعـא من خـالل إضאفة متن 
ـא כאمـاًل أعلـى  التمهيد الـذي כאن متنאثـًرا علـى فقـرات ضمـن الشـرح، ووضعنـאہ نصًّ

الشـرح مسـتقالًّ عنـه.
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المؤلفيـن  مـن  إليـه  تصـل  التـي  الכتـب  بطبـع   (ISAM) إسـאم  مرכـز  يقـوم  ال 
والمحرريـن والمحققيـن مبאشـرة، بـل يُخضـع المتـون للتدقيق العلمـي، ويقدم أثنאء 
عملية التحقيق مسـאعدات مهمة في المجאل العلمي والتقني والفنّي، وبهذا يכون 
قـد سـאهم بشـכل جـאد فـي تقديـم الכتـب للقـراء والبאحثيـن بأحسـن صـورة وأכمـل 
للכتـאب  دقيـق  بتحريـٍر  البכـري  حمـزة  الدכتـور  قـאم  اإلطـאر  هـذا  وضمـن  شـכل. 
مـن حيـث المتـُن العربـي وعلـُم الـכالم علـى حـد سـواء، وبאلنتيجـة تـم نشـر هـذا 
الכتאب الذي بين أيديכم. اسـُتعين بכثير من اإلخوة البאحثين في تحضير الכتאب 
للنشـر، وبهذہ الوسـيلة أتقدم بכאمل الشـכر والتقدير للمحّقق الدכتور علّي طאرق 
يلمـאز، وللدכتـور حمـزة البכـري الـذي قرأ الכتـאب כאماًل وقאم بتصحيحאت مفيدة، 
 (ISAM) وللدכتـور أُوْرَخـאن أَْنَجَقـאر عضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر فـي مرכز إسـאم
لمتאبعتـه جميـع مراحـل النشـر، ولقيאمـه بאلقـراءة األخيـرة للכتـאب. כمא أشـכر منذر 
شـيخ حسـن على مא قאم به من التصحيح اإلمالئي للכتאب، وسـعيد َقאَيאِجي الذي 
تولـى تحريـر القسـم العربـي مـن دراسـة الכتـאب، ومحـّرَر القسـم الترכـي الدכتـور 
مصطفى َدِميْرآي. وأتقدم بאلشכر כذلכ لعلّي حيدر أولوصوي وإبراهيم درويش 

مـؤّذن لتصميـم صفحـאت الכتـאب بشـכٍل سـّهَل متאبعـة الشـرح مـع المتـن.

األستאذ المشאرك طُوْنَجאي بאْش أوغلو
منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية



م المحقق ١٣تقد

 تقديم المحقق

الحمـد هلل ولـّي الحمـد والثنـאء، والصـالة والسـالم علـى محمـد المصطفـى 
خאتـم األنبيـאء، وعلـى آلـه وصحبـه األصفيـאء.

الحنفيـة  المدرسـة  إلـى  المنتسـبين  العلمـאء  مسـيرة  تهميـش  فـإن  بعـد:  أمـא 
قـد  مختلفـة:  ألسـبאب  المنصرمـة  التאريـخ  مراحـل  خـالل  ومؤلفאِتهـم  المאتريديـة 
أّدى إلـى لبـٍس فـي فهـم تאريـخ هـذہ المدرسـة بشـכل صحيـٍح وشـאمل، وصعوبـٍة 
فـي الوصـول إلـى تحديـٍد واٍف لموقعـه مـن الفכـر اإلسـالمي وتأثيـِرہ فيـه. وعليـه 
الّسـغنאقي  حسـين  الديـن  لحسـאم  التمهيد  شرح  في  التسديد  כتـאب  نشـَر  فـإّن 
٧١٤ه/١٣١٤م[؟]) المتوّفـى فـي بدايـة القـرن الثאمـن، وأحـد أهـّم ُممثّلـي  (ت. 
تـراث  تאريـخ  إنشـאء  فـي  כبيـر  بشـכل  سيسـאهم  المאتريديـة،  الحنفيـة  المدرسـة 

هذہ المدرسة.

التوحيد  لقواعد  التمهيد  لכتـאب  شـرٌح  هـو  التمهيد  شرح  في  التسديد  כتـאب 
المدرسـة  ُممثّلـي  أهـّم  أحـد  ٥٠٨ه/١١١٥م)،  (ت.  النسـفي  المعيـن  ألبـي 
الحنفيـة المאتريديـة. يحـوي כتـאب التمهيد عنאويـن مواضيـع כتـאب تبصرة األدلّة 
ألبـي المعيـن النسـفي، وبعبـאرة أخـرى فـ التمهيد כتـאب اختصـر فيـه مؤلفـه آراءہ 
األسאسـية ضمـن إطـאر تـراث المدرسـة التـي ينتمـي إليهـא، ومـن ثـّم أصبـح العلمـאء 
ـא ومصـدًرا لنقـل التـراث المאتريـدي  الالحقـون يعـّدون כتـאب التمهيد مؤلًَّفـא مرجعيًّ

لألجيאل الالحقة.

أتّم حسـאم الدين الّسـغنאقي تحصيله العلمي في ترכسـتאن، ثّم هאجر منهא إلى 
الغرب، فهو -بعبאرة أخرى- أحد أهّم العلمאء الُممثّلين للمدرسة الحنفية المאتريدية 
الشـرقّية، مّمـن توّفـوا فـي بدايـة القـرن الثאمـن للهجـرة - الرابـع عشـر الميـالدي. 
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حيـث مثّـل المدرسـة الحنفيـة المאتريديـة فـي عصـرہ، وسـאهم فيهـא بمؤلّفאتـه، وأثّـر 
الهداية  لכتـאب  بـ النهاية  الموسـوم  فشـرُحه  بعـدہ.  مـن  جـאؤوا  الذيـن  العلمـאء  فـي 
للمرغينאنـي (ت. ٥٩٣ه/١١٩٧م) כאن بمثאبـة כتـאٍب أسאسـّي للعلمـאء العثمאنييـن 
علـى مـّر العصـور، כمـא أّن لـه العديـد مـن المؤلفـאت والشـروح فـي الـכالم والفقـه 
بقـي  لכـن  مختلفـة،  مراכـز  ونشـرتهא  حّققتهـא  العربييـن،  واألدب  واللغـة  وأصولـه 
النقـص المتمثّـل فـي عـدم تحقيـق ونشـر כتـאب التسديد في شرح التمهيد، الـذي 
يعتبـر انعכאسـא لتوّجـه الّسـغنאقي الכالمـي، والـذي يمثّـل إضאفـًة مهّمـة للمدرسـة 
التـي ينتمـي إليهـא. لذلـכ فـإّن مّمـא يضفي على هذہ الدراسـة أهّمّيًة تسـليطُهא الضوَء 
علـى مرحلـٍة فـي المدرسـة الحنفيـة المאتريدية تتمثّل في عصر السـغنאقي، وعرُضهא 

لمعلومـאت تتعّلـق بحيאتـه ومؤلّفאتـه.

لقـد رأينـא أّن مـن األنسـب أن يتضّمـن عملنـא هـذا متـَن التمهيد الـذي يتنאولـه 
الشـرح، فُقمنא بعمل تحقيٍق جديد له من خالل االسـتفאدة من نُسـخه التي تحويهא 
وشـرحه،  المتـن  بيـن  جمعنـא  قـد  نכـون  وبذلـכ  الترכيـة،  المخطوطـאت  مכتبـאت 
כمـא أننـא سننشـر כتـאب التمهيد منفـردا مسـتقال؛ لـذا رأينـא أّن مـن المنאسـب عـرض 

معلومـאت موجـزة للغאيـة فـي قسـم الدراسـة عـن النسـفي وכتאبـه التمهيد.

إعـدادي  وبعـد  خـالل  دعمنـي  مـن  כّل  إلـى  بאلشـכر  أتقـّدم  المنאسـبة  بهـذہ 
כتـאب  بـ تحقيـق  والُمعنونـة   ٢٠١٦ سـنة  منهـא  انتهيـت  -التـي  الدכتـوراة  لرسـאلة 
٧١٤ه/١٣١٤م)  التسـديد فـي شـرح التمهيـد للعאلـم المאتريـدي الّسـغنאقي (ت. 
وتحليـل مواضيعـه المتعلقـة بאإللهيـאت- وכאن سـببא فـي إثـراء سـאحة العلـم بهـذا 
يوسـف  الدכتـور  األسـتאذ  المشـرف  أسـتאذي  أذُכـر  هـؤالء  رأس  علـى  المؤلَّـف. 
شـوقي يـאووز، واألعضـאء فـي لجنـة المنאقشـة والحכـم علـى األطروحـة: األسـتאذ 
واألسـتאذ  أوغلـو،  سـنאن  مصطفـى  الدכتـور  واألسـتאذ  جلبـي،  إليـאس  الدכتـور 
وأسـتאذي  أرصالنطـאش،  نـوح  الدכتـور  واألسـتאذ  طوسـون،  نجـدت  الدכتـور 
الدכتـور محمـد َقالْيجـي الـذي اسـتفدت مـن علمـه مـع عـدم وجـودہ فـي اللجنـة، 
عملـي،  أثنـאء  بدعمهـא  علـّي  تبخـل  لـم  التـي  يلمـאز  حميـراء  زوجتـي  جאنـب  إلـى 
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وأُهـدي عملـي هـذا إلـى مصطفـى صفـوت أفنـدي األرمنאכلـي (آيسـو) المـدّرس 
بمدرسـة بאيزيـد، وإلـى طאلبـه الُمجـאز وأُسـتאذي األّول، والـدي المرحـوم الواعـظ 

عثمـאن يلمـאز، وإلـى أّمـي المرحومـة صّديقـة يلمـאز.

منא السعي ومن اهلل التوفيق.

د. علي طאرق زيאد يلمאز
إستאنبول، يونيو ٢٠٢٠
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