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ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حمـدا يليـق بـه ،والصـالة
والحسـن والجمـאل
الحمـد هلل َمصـدرِ الحכمـة
ً
ُ
والسـالم علـى محمـد خאتـم رسـله ،وعلـى آلـه وأصحאبـه ومـن اتبعهـم علـى بصيـرة
متدبـرا لآليـאت العظـאم فـي اآلفـאق و فـي األنفـس.
ّ

أمـא بعـد فقـد نُشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم ضمـن "مشـروع العصـور

المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية" الذي أطلقه مرכز البحوث اإلسالمية )(ISAM

التאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي.
حقـق علـي طـאرق ِي ْل َمـאز כتـאب اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ الـذي بيـن أيديכـم
ّ
כأطروحـة لنيـل شـهאدة الدכتـوراة .وهـو عبـאرة عـن شـرح כتبـه الفقيـه الحنفـي
السـغ َنאقي )ت٧١٤ .ه١٣١٤/م( علـى כتـאب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻲ
المشـهور حسـאم الديـن
ْ
ِ
أحـد أبـرز علمـאء
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ألبـي المعيـن النسـفي )ت٥٠٨ .ه١١١٥/م(

اشـتهر الفقيـه الحنفـي السـغنאقي من خـالل כتبه التي
المذهـب الحنفـي المאتريـديُ .

ألفهـא فـي مجא َلـي 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 ،وقـرر نشـر هـذا الشـرح
ّ
الـذي ُعـرف بأنـه الشـرح الوحيـد الـذي ُכتـب علـى متـن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ .فـي نشـر هـذا
لـب مـن
الشـرح ارتـأى المرכـز أنـه مـن المنאسـب إضאفـة متـن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ً
أيضـא؛ لـذا طُ َ

اعتمـאدا علـى النسـخ
الدכتـور علـي طـאرق يلمـאز تحقيـق متـن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وإخراجـه
ً
ّ
معـא من خـالل إضאفة متن
א
وشـرح
ـא
متن
الכتـאب
عـرض
تـم
وبذلـכ
لـه.
المخطوطـة
ً
ً ً
ّ
כאمـال أعلـى
نصـא
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ الـذي כאن
ً
متنאثـرا علـى فقـرات ضمـن الشـرح ،ووضعنـאہ ًّ
ً
مسـتقال عنـه.
الشـرح
ًّ

١٢
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ال يقـوم مرכـز إسـאم ) (ISAMبطبـع الכتـب التـي تصـل إليـه مـن المؤلفيـن
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
شـכل .وضمـن هـذا اإلطـאر قـאم الدכتـور حمـزة البכـري بتحريـرٍ دقيـق للכتـאب

المتـن العربـي وعلـم الـכالم علـى حـد سـواء ،وبאلنتيجـة تـم نشـر هـذا
مـن حيـث
ُ
ُ
اسـتعين بכثير من اإلخوة البאحثين في تحضير الכتאب
الכتאب الذي بين أيديכمُ .
للنشـر ،وبهذہ الوسـيلة أتقدم بכאمل الشـכر والتقدير للمح ّقق الدכتور علي طאرق
ّ
כאمال وقאم بتصحيحאت مفيدة،
يلمـאز ،وللدכتـور حمـزة البכـري الـذي قرأ الכتـאب ً
ج َقـאر عضـو هيئـة التحقيـق والتحريـر فـي مرכز إسـאم )(ISAM
ور َخـאن أَ ْن َ
وللدכتـور أُ ْ

لمتאبعتـه جميـع مراحـل النشـر ،ولقيאمـه بאلقـراءة األخيـرة للכتـאب .כمא أشـכر منذر
شـيخ حسـن على مא قאم به من التصحيح اإلمالئي للכتאب ،وسـعيد َقאي ِ
אجي الذي
َ

تولـى تحريـر القسـم العربـي مـن دراسـة الכتـאب ،ومحـر َر القسـم الترכـي الدכتـور
ّ
مصطفى َد ِميرآي .وأتقدم بאلشכر כذلכ لعلي حيدر أولوصوي وإبراهيم درويش
ْ
ّ
سـه َل متאبعـة الشـرح مـع المتـن.
بشـכل
الכتـאب
صفحـאت
لتصميـم
مـؤ ّذن
ٍ
ّ
بאش أوغلو
األستאذ المشאرك طُو ْن َجאي ْ

منسق مشروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسالمية
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الحمـد هلل ولـي الحمـد والثنـאء ،والصـالة والسـالم علـى محمـد المصطفـى
ّ
خאتـم األنبيـאء ،وعلـى آلـه وصحبـه األصفيـאء.
أمـא بعـد :فـإن تهميـش مسـيرة العلمـאء المنتسـبين إلـى المدرسـة الحنفيـة
ِ
ومؤلفאتهـم خـالل مراحـل التאريـخ المنصرمـة ألسـبאب مختلفـة :قـد
المאتريديـة

ٍ
أدى إلـى ٍ
وصعوبـة
صحيـح وشـאمل،
لبـس فـي فهـم تאريـخ هـذہ المدرسـة بشـכل
ٍ
ّ
ٍ
تحديـد ٍ
واف لموقعـه مـن الفכـر اإلسـالمي وتأثيـرِ ہ فيـه .وعليـه
فـي الوصـول إلـى
السـغنאقي
فـإ ّن
نشـر כتـאب اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ لحسـאم الديـن حسـين ّ
َ
)ت٧١٤ .ه١٣١٤/م]؟[( المتو ّفـى فـي بدايـة القـرن الثאمـن ،وأحـد أهـم ُممثّلـي
ّ
المدرسـة الحنفيـة المאتريديـة ،سيسـאهم بشـכل כبيـر فـي إنشـאء تאريـخ تـراث
هذہ المدرسة.
شـرح لכتـאب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
כتـאب اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ هـو
ٌ
ألبـي المعيـن النسـفي )ت٥٠٨ .ه١١١٥/م( ،أحـد أهـم ُممثّلـي المدرسـة
ّ
الحنفيـة المאتريديـة .يحـوي כتـאب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ عنאويـن مواضيـع כتـאب ﺗﺒﺼﺮة اﻷد ﹼﻟﺔ

ألبـي المعيـن النسـفي ،وبعبـאرة أخـرى فـ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ כتـאب اختصـر فيـه مؤلفـه آراءہ
األسאسـية ضمـن إطـאر تـراث المدرسـة التـي ينتمـي إليهـא ،ومـن ثـم أصبـح العلمـאء
ّ
ومصـدرا لنقـل التـراث المאتريـدي
مرجعيـא
يعـدون כتـאب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ مؤ َّل ًفـא
الالحقـون ّ
ً
ًّ
لألجيאل الالحقة.

السـغنאقي تحصيله العلمي في ترכسـتאن ،ثم هאجر منهא إلى
أتم حسـאم الدين ّ
ّ
ّ
العلمאء
أهم
أحد
أخرى-
بعبאرةفهو
الغرب،
الممثّلين للمدرسة الحنفية المאتريدية
ُ
ّ
ممـن تو ّفـوا فـي بدايـة القـرن الثאمـن للهجـرة  -الرابـع عشـر الميـالدي.
الشـرقيةّ ،
ّ
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ح اﻟﺘﻤﻬ ﺪ

حيـث مثّـل المدرسـة الحنفيـة المאتريديـة فـي عصـرہ ،وسـאهم فيهـא بمؤلّفאتـه ،وأثّـر
فشـرحه الموسـوم بـ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ لכتـאب اﻟﻬﺪاﻳﺔ
فـي العلمـאء الذيـن جـאؤوا مـن بعـدہ.
ُ

כتـאب أسאسـي للعلمـאء العثمאنييـن
ٍ
للمرغينאنـي )ت٥٩٣ .ه١١٩٧/م( כאن بمثאبـة
ّ
علـى مـر العصـور ،כمـא أ ّن لـه العديـد مـن المؤلفـאت والشـروح فـي الـכالم والفقـه
ّ
وأصولـه واللغـة واألدب العربييـن ،ح ّققتهـא ونشـرتهא مراכـز مختلفـة ،لכـن بقـي
النقـص المتمثّـل فـي عـدم تحقيـق ونشـر כتـאب اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،الـذي
مهمـة للمدرسـة
يعتبـر انعכאسـא
ّ
لتوجـه ّ
السـغنאقي الכالمـي ،والـذي يمثّـل إضאفـ ًة ّ

الضوء
أهمي ًة تسـلي ُطهא
ممـא يضفي على هذہ الدراسـة
َ
التـي ينتمـي إليهـא .لذلـכ فـإ ّن ّ
ّّ
ٍ
وعرضهא
مرحلـة فـي المدرسـة الحنفيـة المאتريدية تتمثّل في عصر السـغنאقي،
علـى
ُ
لمعلومـאت تتع ّلـق بحيאتـه ومؤلّفאتـه.

متـن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ الـذي يتنאولـه
لقـد رأينـא أ ّن مـن األنسـب أن
يتضمـن عملنـא هـذا َ
ّ

ٍ
تحقيق جديد له من خالل االسـتفאدة من نُسـخه التي تحويهא
الشـرح ،ف ُقمنא بعمل
مכتبـאت المخطوطـאت الترכيـة ،وبذلـכ نכـون قـد جمعنـא بيـن المتـن وشـرحه،

כمـא أننـא سننشـر כتـאب اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ منفـردا مسـتقال؛ لـذا رأينـא أ ّن مـن المنאسـب عـرض
معلومـאت موجـزة للغאيـة فـي قسـم الدراسـة عـن النسـفي وכتאبـه اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ.

بهـذہ المنאسـبة
כل مـن دعمنـي خـالل وبعـد إعـدادي
أتقـدم بאلشـכر إلـى ّ
ّ
والمعنونـة بـ تحقيـق כتـאب
لرسـאلة الدכتـوراة -التـي انتهيـت منهـא سـنة ٢٠١٦
ُ
السـغنאقي )ت٧١٤ .ه١٣١٤/م(
التسـديد فـي شـرح التمهيـد للعאلـم المאتريـدي ّ
وتحليـل مواضيعـه المتعلقـة بאإللهيـאت -وכאن سـببא فـي إثـراء سـאحة العلـم بهـذا

أذכـر أسـتאذي المشـرف األسـتאذ الدכتـور يوسـف
المؤ َّلـف .علـى رأس هـؤالء ُ
شـوقي يـאووز ،واألعضـאء فـي لجنـة المنאقشـة والحכـم علـى األطروحـة :األسـتאذ
الدכتـور إليـאس جلبـي ،واألسـتאذ الدכتـور مصطفـى سـنאن أوغلـو ،واألسـتאذ
الدכتـور نجـدت طوسـون ،واألسـتאذ الدכتـور نـوح أرصالنطـאش ،وأسـتאذي
اليجـي الـذي اسـتفدت مـن علمـه مـع عـدم وجـودہ فـي اللجنـة،
الدכتـور محمـد َق ْ

إلـى جאنـب زوجتـي حميـراء يلمـאز التـي لـم تبخـل علـي بدعمهـא أثنـאء عملـي،
ّ
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المـدرس
وأُهـدي عملـي هـذا إلـى مصطفـى صفـوت أفنـدي األرمنאכلـي )آيسـو(
ّ

األول ،والـدي المرحـوم الواعـظ
المجـאز وأُسـتאذي ّ
بمدرسـة بאيزيـد ،وإلـى طאلبـه ُ
صديقـة يلمـאز.
عثمـאن يلمـאز ،وإلـى ّأمـي المرحومـة ّ
منא السعي ومن اهلل التوفيق.

د .علي طאرق زيאد يلمאز
إستאنبول ،يونيو ٢٠٢٠
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