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                                   : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

  (8112ديسمبر ) الثاني العدد (31) المجلد

  

ُعلىُحاشيتهُفيُعنهاُالنقلُفيُوطريقت هُالخفاجي ُ ُمصادرُ 
ُُ"التأويلُوأسرارُالتنزيلُأنوار"

ُُالدينُمحيُحازمُوُبرهانُالدينُشرفُأحمدُُ
  دمذق، سػريا الذخيعة، جامعة كمية والدشَّة، القخآن عمػم قدع

Email: burhan-a@hotmail.com 

 :ملخصال

 أوالهددا فقددج عميدد   الحػاشدد  أهددعِّ  مددغ البيزدداو ِّ  اإلمددام تفددد خ عمدد  الخفدداج ِّ  حاشدديةُ  ُتعددج  
ددخيغ العمسددا  أنطددار محدد َّ  جعمهددا مددا وهددػ ف هددا، جهددَج  واسددتفخ  الكب ددخ ، عشايتَدد  الخفدداج    . والسفدِّ

 الحػاشد  أربدا  أقدػا  وخالصدة الجقيقدة، التحخيدخات مدغ الكث دخ عم  الحاشية هح  انزػت وقج
 بدددد غ مس َّددددد  مكانددددة   الحاشددددية هددددح  أكددددد َ  الددددح  األمددددخ والدمخذددددخ ِّ  البيزدددداو ِّ  تفددددد َخ   عمدددد 

، تفد خ عم  األخخى  الحػاش   لجراسدة يترجَّى مغ تعتخض الرعػبات بعس أنَّ  إالَّ  البيزاو ِّ
 مددغ اسددعَ  الخفدداج    يددح خ فقمَّسددا مرددادرها  إلدد  األقددػا  عدددو صددعػبة ذلددظ ومددغ الحاشددية  هددح 
ديغ عمسدا  إلد  يعددو عشدجما الخفداج َّ  أنَّ  إل  إضافة  . عش  يشقل  يدح خ ال الغالد  فد  فإنَّد  محدجَّ

 .األلقا  بح خ يكتف  بل كتبهع، أسسا  وال أسسا هع،
 حاش ت ، ف  الخفاج    عم ها اعتسج الت  السرادر أهعِّ  لبيان محاولة   البحث هحا جا  لحا
 يدتذددهج أو يشقمهددا التدد  الشرددػص مدد  تعاممدد  شخيقددة وبيددان اسددتخجمها، التدد  األلقددا  وتػضددي 

 نفعهدددا مدددغ اإلفددداد  مدددغ تسك دددشهع فددد  والسدددداعج  العمدددع شدددال  مدددغ الحاشدددية هدددح  لتقخيددد  ف هدددا 
 .الكب خ

ُ

، الكلماتُالمفتاحية:  .حاشية تفد خ،، البيزاو    الخفاج  
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ُالمقدمة

دددج، وعمددد  آلددد   الحسدددج ب ر ِّ العدددالس غ، والردددال  والددددالم عمددد  سددد جنا محسَّ
 . أمَّا بعج:هع بإحدان إل  يػم الجيغ، ومغ تبعَ وصحب  أجسع غ

ليكدػن عػندا  لمشَّداس عمد  فهدع   الكث خ مغ العمسا  عمد  تفدد خ  تدا  هفقج عسل 
"أنددػار التشديددل وأسددخار التاويددل" الددح   :ديددشهع، ومددغ هددعال  العمسددا  صدداح  تفددد خ

وأدرجتد   ث دخ  ،هحا التفد خ بدالَقبػ  تمقَّت األمَّةُ  ح ث. (1)ُعِخف بتفد خ البيزاو ِّ 
ا التعميسيَّددة مددغ أقردد  الهشددج إلدد  السغددخ  السددجارس اإلسددالميَّة ضددسغ بخامجهددمددغ 

ػضد  ب يد العمسدا  الكبدار عم و ان مغ عشاية األمَّة بد  انكبدا  عدجد مدغ ،األقر 
ما ب غ تعميقات عم  مػاض   ،بمغت أكثخ مغ مائة وثالث غ حاشية الت  الحػاش 

"عشايدددة  :ومدددغ أهددعِّ هدددح  الحػاشدد  حاشددديةوأخدددخى اسددتػعبت تفدددد خ  باكسمدد .  ،مشدد 
مددة أحسددج بددغ عسددخ ،ضد  و فايددة الخاضدد "القا السعددخوف بالذددها  الخفدداج ِّ  ،لمعالَّ
، و 7003: )ت بددح  هددد( الددح  اسددتفاد مددغ الحػاشدد  الدددابقة عمدد  تفددد خ البيزدداو ِّ

دخيغ وهػ ماحاش ت ،  وض  خالز جهج  ف   ،جعمهدا محد َّ أنطدار العمسدا  والسفدِّ
 شت  مغ الفػائج الغديخ .لسا تزسَّ 

صعػبات تعتخض مغ يترجى لجراسدة هدح  الحاشدية  مدغ ذلدظ: صدعػبة  لكغ ثسَّة
سدييا   ،إل  تحم ل وإيزدا  يحتاجلسا ف ها مغ غسػض   استيعا  عبار  الخفاج ِّ 

فقمَّسددا يددح خ األقددػا  إلدد  مرددادرها، ُسددخاد الكاتدد . وصددعػبة عدددو للػصددػ  إلدد  ا
عشدجما  الخفداج َّ  أنَّ  اسَع مغ نقل عش ، ويكتفد  بقػلد  "ق دل". إضدافة إلد  الخفاج   

ديغ ال يح خ أسسا هع وأسسا   تبهع، بل يدتخجم األلقا   .يعدو إل  عمسا  محجَّ

                                                           
. بددخ  فدد  الفقدد  واألصددػ   (1) ددج بددغ عمدد ّض أبددػ الخ ددخ البيزدداو   هددػ عبددج ه بددغ عسددخ بددغ محسَّ

 :وقج ذهبت أغم   ت  التخاجع إل  أنَّ أهعَّ  تب  هػ تفدد خ  ،وَجَسَ  ب غ السعقػ  والسشقػ 
: "ومدغ مردشَّفات  هدحا التفدد خ،  "أنػار التشديل" الح  ضدسَّش  خالصدة عمسد . قدا  الخفداج  

، (2/972، 9979)ابددددددغ قاضدددددد  شددددددهبة،  هددددددد. انطددددددخ:685وهددددددػ أجم هددددددا". تُددددددُػفَِّ  سددددددشة 
 . (9/4، 9991)الخفاج ، و
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تسه دج ومبحثد غ. شدسل التسه دج تخجسدة  :ف مدغوقج اقتزدت شبيعدة البحدث أن يتدالَّ 
دددز فددد  حددد غ. والتعخيدددح بحاشددد ت  الخفددداج ِّ  لبيدددان مردددادر السبحدددث األوَّ   ُخرِّ

شخيقددة ، وتشدداو  السبحددث الثددان  واأللقددا  التدد  اسددتخجمهاالخفدداج ِّ فدد  حاشدد ت ، 
 .الخفاج ِّ ف  الشقل عغ السرادر، ومػقف  مسَّا يشقم 

ُةُالبحثُوأهدافه:أهميُ 

ددةد الحػاشدد  تتس َّدد بِغشاهددا باسددتجراكات العمسددا  التدد  تحددػ  خالصددة عمددػمهع،  عامَّ
ددا  ددانوواسدد  اشالعهددع.  ددة، بالتفددد خ  لدد  فزددل فدد  عمددػم ا  عالسدد الخفدداج    ولسَّ عامَّ

ددة، بوعمددػم العخبيَّددة  هددح  الحاشددية غديددخ  العمددػم، متشػِّعددة الفشددػن، فددال جددا ت خاصَّ
صددعػبة الصخيقددة التدد  لكددغَّ تكدداد تجددُج عمسددا  مددغ عمددػم المغددة والذددخيعة إالَّ َحَػْتددُ . 

ف  حاش ت  جعمدت نفعهدا مقتردخا  عمد  العمسدا  أو عمد  شدالَّ   اعتسجها الخفاج   
 السردادر التد  اعتسدج بيدان أهدعِّ محاولدة  ل البحث هحا ، ليات نهاية الصم  العمع ف 
وتػضي  شخيقة  ،األلقا  الت  استخجمها تخريزو  ،عم ها ف  حاش ت  الخفاج   

تقخي  هح  الحاشية مدغ بهجف   تعامم  م  الشرػص الت  يشقمها أو يدتذهج ف ها
 مغ نفعها الكب خ.  اإلفاد شال  العمع والسداعج  ف  تسك شهع مغ 

ُوالتعريفُبحاشيته:ُالتمهيد:ُترجمةُالخفاجي ُ 

ل:ُ ُ:ترجمةُالخفاجي ُ المطلبُاألو 

ولقبد : شدها  ، قاضد  القزدا ، الخفداج   السردخ    هػ أحسدج بدغ محسَّدج بدغ عسدخ
هدد(، 7077 :بدغ عسدخ الخفداج   السردخ   الذدافع   )تاوالج  هدػ محسَّدج . (1)الجيغ

ر ل فتدا  والتددجريذ، وانتفد  بد  جساعددة مدغ  بدار عمسددا   كدان محقِّقدا  ومددجقِّقا ، تردجَّ
  (2)عرخ .

                                                           
 .(9/339، 9867)السحب ، انطخ:  (1)

 .(4/76، 9867)السحب ، انطخ:  (2)
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د  قدخأ عمدػم العخبيَّدة عمد   وانتف نذا ف  حجخ أبي   دا َدَرَج مدغ ُعذِّ مغ عمس ، ثدعَّ لسَّ
أ فقددخ  ،ثددعَّ تخقَّدد  إمددام الشحددا  فدد  عرددخ ، ،هددد(7073 :)ت خالدد  أبدد  بكددخ الذددشػان ِّ 

، ونطدخ فدد   تد  الفقدد  عمد  مددحهَب  أبدد  (1)السعدان  والسشصددق وبداق  عمددػم األد 
دا  ما قخأ  عم  األصم غ  أصػ  الفق   -رحسهسا ه تعال -حشيفة والذافع ِّ  معسِّ

 ،ثدعَّ ارتحدل مد  والدج  إلد  الحدخم غ الذدخيف غ (2).وأصػ  الدجيغ مدغ مذدايص عردخ 
و انت  ،ثعَّ تػجَّ  بعج ذلظ إل  القدصشص شيَّة، (3)مذايص الحجازوقخأ عم  عجد مغ 

 (4)وأفاد مشهع. فاخح عشهع ،بالعمسا  الفزال  تعجوقتئحض 

 (5)"روم إيمد "الدخوم فدُػلَِّ  القزدا  بدبالد  بدالد تػجَّ  بعج رحمت  ف  شم  العمع إلد 
 وغ خها، ثّع تَدَػلَّ  فد  عهدج الددمصان (6)حت  وصل إل  أعم  مشاصبها  د"إسكػ "

ل بها ماال   ث دخا ، ثدعَّ  (7)قزا  "سالنيظ" هد(288بغ دمحم )ت:  مخاد العثسان ِّ  فحرَّ
أُْعِصددَ  بعددج ذلددظ قزددا  العدددكخ بسرددخ  ولكشَّدد  بعددجما تددػلَّ  القزددا  فدد  مرددخ 
ذه  إل  القدصشص شيَّة وقج انقخض مغ  ان ف ها مدغ الفزدال  فمدع يبدَق بهدا عد غ 

ية، واجتخأ الدالش غ والػزرا  عم  قتل العمسدا  وال أثخ، وصار الجيغ ممَيبة وسخخ 
                                                           

، 9997)البغددجاد ،  "عمددػم األد  سددتَّة  المغددة والرددخف والشحددػ والسعددان  والبيددان والبددجي ". (1)
9/5). 

 .(9/332، 9867)السحب ، ، و(2/327، 9967)الخفاج ، انطخ:  (2)

، 9995)الحسدددددػ ،  الحجددددداز: ُسدددددسِّ ت نددددددبة إلددددد  جبدددددل مستدددددج بددددد غ تهامدددددة ونجدددددج. انطدددددخ: (3)
2/298). 

 .(2/329، 9967)الخفاج ، انطخ:  (4)
ة، وهػ قدع عطديع الخوم إيم : ومعشا : جهة الخوم، وهػ الجد  األوروب  مغ الجولة العثسانيَّ  (5)

مغ الجولة مداحت  ثالثسائة وستة وعذخون ألف   مػمتخ مخب  مػز  عم  ثسان  واليات. 
 .(9/99، 9991)الدكخ ،  انطخ:

ة إلدد  الذددسا  الغخبدد  مددغ مددغ الجولددة العثسانيَّدد لددػا  إسددكػ : وهدد  تقدد  فدد  الجددد  األوروبدد ِّ  (6)
 .(9/36، 9991)الدكخ ،    مػمتخا . انطخ: 981سالنيظ عم  بعج 

. وعمددد  ة فددد  الجدددد  األوروبددد ِّ مدددغ الجولدددة العثسانيَّدددةواليدددة سدددالنيظ: أحدددج الػاليدددات السكجونيَّددد (7)
سددػاحمها خمجددان  ث ددخ ، وجبالهددا تتفددخَّ  مددغ جبددا  البمقددان. فتحهددا الدددمصان الغدداز  بيازيددج. 

 .(9/29، 9991)الدكخ ،  انطخ:
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الحاسددجيغ  تدد   غَ فدد  القدددصشص شيَّة ِمدد غْ   ددج َمدد غْ وإهددانتهع. وبعددج أن سددمَّس  ه ِمدد
وبعج عْدل  مغ ، (1)فعدل  لمػزيخ رسالة  عم  وج  الشر  يب ِّغ ل  ما آ  إلي  حاُلها

  (2)آخخ حيات .قزا  العدكخ أُعص  قزا  ف  مرخ عم  وج  السييذة، حت  

فددد  عمدددػم األد  والبالغدددة، حتددد  اسدددتحقَّ  اجتسعدددت اءرا  عمددد  تفدددُػ  الخفددداج ِّ 
. وق دل عشد : "صداح  التردانيح الددائخ ، وأحدج أفدخاد (3)بججار  َلقدَ  أديد  عردخ 
قدد  وبخاعتدد ، و ددان فدد  عرددخ  بددجر سددسا  العمددع ون ددخ أفددق الددجنيا السجتَسدد  عمدد  تفػ  

  سدد خ السثددل، وشمعددت غ ورئدديذ السرددشِّف غ، سددار ذ ددخُ الشثددخ والددشطع، رأس السددعلف 
دددغ أدر  وقتددد   أخبدددار  شمدددػ  الذددده  فددد  الفمدددظ، و دددل  مدددغ رأيشدددا  أو سدددسعشا بددد  مسَّ

- تُددُػفَِّ  الخفدداج    .(4)معتخفددػن لدد  بددالتفخ د فدد  التقخيددخ والتحخيددخ وحدددغ اإلنذددا "
زدان سدشة تدد  يػم الثالثا  لثشت  عذخ  خمت مدغ شدهخ رم ف  -رحس  ه تعال 

ُوست غ وألف لمهجخ   وقج أناف عم  التدع غ عاما . 
,ُُوالتعريفُب:ُالثانيالمطلبُ  :مكانتهاُبيانحاشيةُالخفاجي  

هدد  أحددج  "عشايددة القاضدد  و فايددة الخاضدد " ذ ددخ الخفدداج   فدد  ريحانتدد  أنَّ حاشددية
َنَدددَ  هددح  الحاشددية  (6) سددا أنَّ عبددج القددادر بددغ عسددخ البغددجاد َّ  ،(5)كتبدد  التدد  ألَّفهددا

                                                           
 .(2/331، 9967)الخفاج ،  انطخ: (1)

 .(9/333، 9867)السحب ، انطخ:  (2)

 .(9/699، 9949)حاج  خميفة،  انطخ: (3)

 .(332-9/339، 9867)السحب ،  (4)

 .(2/341، 9967)الخفاج ،  انطخ: (5)
، أديد  ومدعرِّ   (6)  ، تداثَّخ بالخفداج ِّ "خداندة األد "صداح  و هػ عبج القدادر بدغ عسدخ البغدجاد  

ح دث  دان يشقدل مدغ حاشد ت  نقدال   "الخداندة"وحاش ت   ويطهخ ذلظ جمّيا  واضحا  ف   تابد  
، 9997)البغدددجاد ،  انطدددخ: هدددد. 9193. تُدددُػفَِّ  سدددشة "شددديخشا"شدددػيال ، وال يدددح خ  إال بمفددد  

 . (2/459، 9867)السحب ، و ،(9/6
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وقدددج صدددخَّ  السعرخدددػن السعاصدددخون لمذدددها  بشددددبة هدددح   ،(1)إلددد  شددديخ  الخفددداج ِّ 
 .(3)، وابغ معرػم(2)الحاشية إلي   السحب 

ُنِقددل اتفددا  ، وقددج فدد  مختمددف العمددػم الذددخعيَّة والعقميَّددة وعمددػم اءلددة تفددػَّ  الخفدداج   
ق  ف  عمػم األد   والبالغة، حت  ُلقَِّ  بادي  العرخ. كمسة أهل عرخ  عم  تفػ 

ددددة   فدددد  حاشدددد ت   فقددددج أوالهددددا عشايددددة   بددددارز   دور   ة الخفدددداج ِّ و ددددان لذخردددديَّ   ،خاصَّ
دخيغ وهػ ماواستفخ  جهَج  ف ها،  لسدا انزدػت   جعمهدا محد َّ أنطدار العمسدا  والسفدِّ

عمي  مغ خالصة أقػا  أربا  الحػاشد  عمي  مغ التحخيخات الجقيقة، ولسا احتػت 
، بدل نداقر ف هدامجدخَّد ناقدل  . ولع يكغ الخفاج   ف  التعم ق عم  تفد خ البيزاو ِّ 

والسعان  الت  ذ خها مدغ جدا  قبمد ، و دان متقشدا  فد   اءرا مغ  ف  حاش ت  الكث خَ 
آتيددا  بالتحقيقدات السف ددج  واألقدػا  الججيددج ، ناقزدا  بالددجل ل ألقدػا  مددغ سددبق   ،عسمد 
  انددددت ضددددييفة، األمددددخ الددددح  أكدددددَ  حاشدددد ت  مكانددددة  مس ددددد  بدددد غ الحػاشدددد  متدددد 

دددو  ،عمددد  تفدددد خ البيزددداو ِّ  األخدددخى   غ سدددب  تددددسية الخفددداج ِّ لدددحا يسكدددغ أْن نخسِّ
مشد  بدالتعب خ عدغ  رغبة  فقج يكػن ذلظ  ،"عشاية القاض  و فاية الخاض " :لحاش ت 

 صمب  ويختزي  الخاض .مجى اعتشائ  بها حت  أت  لشا بحاشية تكػن غايَة ما ي

 تفدددد خ أفزدددل حاشدددية ُ ِتَبدددْت عمددد  مدددغ العمسدددا  حاشدددية الخفددداج ِّ  عدددجَّ  ث دددخ  لقدددج 
رأى أنَّ تفددددد خ  فقددددج ،ذهدددد  ابددددُغ عاشددددػر إلدددد  أبعددددج مددددغ ذلددددظبددددل  (4)،البيزدددداو ِّ 

 :يقػ عمي ، ح ث  البيزاو ِّ زاد اعتدازا  ف  القخن الحاد  عذخ بحاشية الخفاج ِّ 
القدددخن الحدداد  عذدددخ بالحاشددد ت غ الذدده خت غ المتددد غ ُ ِتَبتَدددا عميددد :  "وزاد اعتدددازا  فددد 

                                                           
 .(9/265، 9997)البغجاد ،  انطخ: (1)
 .(9/333، 9867)السحب ،  انطخ: (2)
 .(493 ص)السجن ، دون تاريص، انطخ:  (3)
 .(2/57، 9995)الدرقان ، انطخ:  (4)
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، والحاشدية الثانيدة: هد  حاشدية  (1)إحجاهسا حاشية السحقِّق عبج الحكديع الدديالكػت ِّ
، وه  تامَّة بخالف حاشية عبج الحكيع". مة شها  الجيغ الخفاج ِّ  (2)العالَّ

ُ:واأللقابُالتيُاستخدمهاُفيُحاشيتهُ:ُمصادرُالخفاجي ُ األولالمبحثُ

ُفيُحاشيته:ُالمطلبُاألول:ُمصادرُالخفاجي ُ 

هدددح  السردددادر  ، وتزدددع  اسددتعان الخفددداج   بعدددجدض  ب ددخ مدددغ السردددادر فددد  حاشدد ت 
أنػاعددددا  مختمفددددة مددددغ العمددددػم   التفدددددد خ والحددددجيث والفقدددد  وأصددددػل  والمغددددة العخب َّدددددة 

مردادر  تدار   بدح خ  الخفداج    ح خيد. والعقائج وعمع الكالم والتاريص والتدخاجع وغ خهدا
. (5)يغفمهسددا معددا   ثالثددة، و (4)عمدد  ذ ددخ أحددجهسا يقترددخ، وتددار   (3)السرددجر ومعلِّفدد 

وهدحا األخ دخ  دان مشهجد  الغالد  إذا ذ ددخ قدػال  ألحدج أصدحا  الحػاشد  عمد   ددلّض 
ر قدػ  أحدجهع بيبدار : (6)مغ البيزداو ِّ والدمخذدخ ِّ  لد   ففد  الغالد   دان ُيَردجِّ  "أوَّ

، خرػصا  عشدجما يدػرد أقدػالهع عمد  (3)، "تػهع"(2)"اعتخض" ،(1)، "ق دل"(7)بعزهع"

                                                           
هد( مغ عمسا  الهشج، ومغ 9167: هػ عبج الحكيع بغ شسذ الجيغ الديالكػت   البشجاب   )ت (1)

)السحبددد ، كتبددد : حاشدددية عمددد  البيزددداو ِّ وحاشدددية عمددد  شدددخ  العقائدددج الشدددد يَّة. انطدددخ: 
9867 ،2/398). 

 . (911 ص، 9971)ابغ عاشػر  (2)
"، وقػل : "وف  شخ  الستشبِّ  لمػاحج ِّ تفرد ل مغ ذلظ  (3) قػل : "كسا ف  شخ  التده ل لمُسخاد ِّ

 .(4/35، 3/292 ، 9991)الخفاج ، الكث خ. لهحا"، وغ خها 
فقددج يددح خ الكتددا  دون صدداحب ،  سددا فددد  قػلدد : "كسددا فدد  القددامػس"، أو الكاتدد  دون اسدددع  (4)

."  .(4/33، 9/42، 9991)الخفاج ،  الكتا ،  سا ف  قػل : "وق َّج  الص ب  
 . (3/976، 9991)الخفاج ،   سا ف  قػل : "وق ل: إنَّ الجػا  مححوف". (5)
،  ددان متحقِّقددا  بدداالعتدا ، لدد   (6) هددػ أبددػ القاسددع محسددػد بددغ عسددخ بددغ دمحم بددغ عسددخ الدمخذددخ  

ددداف عدددغ حقدددائق غدددػامس التشديدددل وع دددػن "مردددشَّفات ومعلَّفدددات  ث دددخ  مشهدددا: تفدددد خ   الكذَّ
ل"، و"األقاويل ف  وجػ  التاويل ، وشدخ   تدا  "أسداس البالغدة"ف  عمدػم المغدة، و "السفرَّ

 .(3/265، 9982)القفص ،  انطخ: .هد538ُتُػفَِّ  سشة  غ خها.س بػي ، و 
 .(6/44، 2/328 ،9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (7)
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عم  سب ل االعتخاض والشقج تشديها  لهع عسَّا ُيْفِدج اعتقاَد السبتجئ غ ف هع، وتعطيسدا  
 .(4)لحقِّهع

دع عشدج ذ دخ  السردجر، ف بد ِّغ الشدػ   هشا ال ُبجَّ مغ اإلشار و  إلد  أنَّ الخفداج َّ قدج يعسِّ
العددددامَّ الددددح  يشددددجرج تحتدددد  هددددحا السرددددجُر دون ذ ددددخ اسددددس    ددددان يقددددػ : "شددددخو  

ددداف" . وقدددج يدددح خ (8)، "األحاديدددث"(7)، "األصدددػ "(6)، "فددد  بعدددس الحػاشددد "(5)الكذَّ
بعددددددس أربددددددا  ، "(9)الفئددددددة التدددددد  يشددددددجرج تحتهددددددا السعلددددددف   ددددددان يقددددددػ : "الشحددددددا "

اف"(12)، "أئسة األد "(11)، "أهل المغة"(10)الحػاش "  . (13)، "شخَّا  الكذَّ

انردد َّ عمدد  السعددان  والشحددػ والبالغددة  ، ُيالَحدد  أنَّ ُجددلَّ اهتسددام الخفدداج ِّ وعسػمددا  
خ الخجددػَ  إلدد  "السفددخدات فدد  غخيدد  كِثددوالقددخا ات بسددا يخددجم التفددد خ  لددحا نجددج  يُ 

لمعكبددخ ِّ  و"التبيددان فدد  إعددخا  القددخآن" هددد(،801 ِّ )ت: لمخاغدد  األصددفهان القددخآن"
لمدددس غ الحمبدد ِّ )ت: و"الددجرِّ السرددػن فدد  عمددػم الكتددا  السكشددػن"  هددد(،070)ت: 
 هدددددد(،107البدددددغ هذدددددام )ت:  و"مغشددددد  المب ددددد  عدددددغ ُ تُددددد  األعاريددددد "هدددددد(، 180

                                                                                                                                           
، 9991)الخفدداج ، هدد   ث ددخ  فدد  الحاشددية، تكدداد ال تخمددػ ورقددة واحددج  مشهددا. انطددخ مددثال :  (1)

9/32 ،33). 
 .(66، 9/39، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (2)
 .(94، 6، 9/4، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (3)
 .(9/38، 9949)حاج  خميفة،  انطخ: (4)

 .(955، 922، 9/918، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (5)
 .(46، 98، 7، 9/4، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (6)
 .(4/44، 914، 3/95 ،9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (7)
 .(57، 56، 9/28، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (8)
 .(96، 5، 9/4 ،9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (9)
 .(69، 59، 9/43، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (10)
 .(917، 97، 9/72، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (11)
 .(4/51، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (12)
 .(222، 53، 9/32، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (13)
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الهتسامددددد   هدددددد( 270لمذدددددخيح الجخجدددددان ِّ )ت:  و"السردددددبا  فددددد  شدددددخ  السفتدددددا "
مددا يددعثِّخ فدد   ، وهددػبالغددة وبددالسعش  األصددم ِّ لمكمسددة القخآنيَّددة فدد  المغددة وإعخابهددابال

اف عغ حقائق غػامس التشديل"  هدد( 812لمدمخذخ ِّ )ت:  تفد خها، و حلظ "الكذَّ
ر الددػج د فدد  تفددد خ الكتددا  العديددد" ،ألنَّدد  نددػا  تفددد خ البيزدداو ِّ  البددغ  و"السحددخَّ

و"البحخ السحي  ف   هد(،000لمخاز ِّ )ت:  لغ  "و"مفاتي  ا هد(،811عصيَّة )ت: 
.  سا بعامَّةبالتفد خ  جسيعا   ح ث استفاد مشها هد(،118ألب  حيَّان )ت:  التفد خ"

ددداف مثدددل "حاشدددية الددددعج التفتدددازان ِّ عمددد   :اسدددتفاد بذدددكلض جمددد ّض مدددغ حػاشددد  الكذَّ
اف" " ،و"فتػ  الغ   ف  الكذف عغ قشا  الخي  ،الكذَّ و"كذدف الكاشدف  ،لمص بد ِّ

اف "، وحػاش  البيزاو ِّ مثدل ،وشخ  الكاشف عم  الكذَّ "حاشدية سدشان  :لمقدويش ِّ
" " ،أفشددج  عمدد  البيزدداو ِّ و"حاشددية  ،و"حاشددية ابددغ  سددا  عمدد  تفددد خ البيزدداو ِّ

" ". تفدد خ و"حاشدية سدعج  جمبد  عمد   ،العرام عم  تفد خ البيزداو ِّ البيزداو ِّ
 مػاحددج ِّ ل الخجددػ  إلدد  "أسددبا  الشدددو " مددغ القددخآن فدداكثخ اهددتعَّ الخفدداج   بعمددػم كسددا

 :ت) مش دَػْيخ ِّ ل  بة الشذخ فد  القدخا ات العذدخ""شخ  ش ِّ و ،(هد102 ت:) الشيدابػر ِّ 
بدغ ِجشِّد ِّ ال "السحتد  ف  تب  غ وجدػ  شدػاذِّ القدخا ات واإليزدا  عشهدا"و (هد 281

نجر  الكت  الفقهيَّدة و تد  الدد خ   عم  حاش ت   ُيالحَ  و  هد(.131 :السػصم ِّ )ت
ف التد  اسدتعان بهدا الخفداج    أنَّد  أورد الكث دخ مدغ  ومد ، والتاريص والتخاجع والترػ 

دة بهدا فإالسدائل الستعمِّقة بالعقائج والِفَخ  وعمع الكالم  نَّ  لدع يعدج إلد  الكتد  الخاصَّ
 اش  الدابقة. مباشخ  وإنَّسا أوردها مدتع شا  بسا ورد ف  التفاس خ والحػ 

ُفيُحاشيته:ُُ:ُاأللقابُالتيُاستخدمهاُالخفاجيُ الثانيالمطلبُ

الخفدداج   مددغ الخجددػ  إلدد  السرددادر التدد  يذدد خ إلدد  أصددحابها بذددكل مددبهع  أكثددخ
د  ييسدا يمد  هدح  األلقدا  التد  اسدتخجمها  مدتخجما  األلقا  بج  أسسائهع. وساوضِّ

األل بدددائ  لمَّقددد  السددددتخَجم لتدددده ل مختَّبدددة حدددد  التخت ددد   فددد  حاشددد ت  الخفددداج   
َقَردددج عبدددج الػاحدددج بدددغ مشردددػر  (1)"ابدددغ السش ِّدددخإن قدددا : "فددد. البحدددث عدددغ صددداحب 

                                                           
 .(3/22، 2/346 ،9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (1)
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َقَردددج عبدددج ه بدددغ الحدددد غ بدددغ عبدددج ه  (2)البقدددا " ػإن قدددا : "أبدددو ، (1)اإلسدددكشجر َّ 
وإن قدا : ، (5)َقَرج اإلمدام أبدا حيَّدان األنجلدد َّ  (4)حيَّان" ػوإن قا : "أب ،(3)الُعكبخ َّ 

" ػ"أبدددد ،  (6)عمدددد ّض  فهدددددػ  (7)"األزهددددخ   إن قددددا : "و َقَرددددج الحددددددغ بددددغ أحسددددج الفارسددددد َّ
ددج بددغ أحسددج الهددخو    وإن  ،(10)فهددػ فخددخ الددجيغ الددخاز    (9)إن قددا : "اإلمددام"و ، (8)محسَّ

                                                           
، صدداح  التفددد خ السدددسَّ  هددػ  (1) ددخ اإلسددكشجر   ددج بددغ السَش ِّ عبددج الػاحددج بددغ مشرددػر بددغ محسَّ

هدد. 733ول  ديػان مدجائ  نبػيَّدة ِمدْغ نطسد . تُدُػفَِّ  سدشة  ،"البحخ الكب خ ف  بحث التفد خ"
 .(3/229، 9972)العدقالن ،  انطخ:

 . (269، 3/221، 9991ج ، )الخفاانطخ مثال :  (2)
. أبػ البقا  عبج ه بغ أب  عبج ه الحد غ بغ أب  البقا  عبج ه بغ الحد غ العكبدخ    هػ (3)

، و"ديددػان الستشبِّدد "، ولدد   تددا  "التبيددان فدد   شددخ   تددا  "اإليزددا " ألبدد  عمدد ّض الفارسدد ِّ
و"إعددخا  شددعخ الحساسددة" إعددخا  القددخآن"، و"إعددخا  الحددجيث" ، و"المبددا  فدد  عمددل الشحددػ" 

ددل" لمدمخذددخ ِّ  )ابددغ خمِّكددان،  هددد. انطددخ: 696وغ خهددا الكث ددخ. تُددُػفَِّ  سددشة  ،وشددخ  "السفرَّ
9977، 3/911). 

 .(4/26، 9/343 ،9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (4)
ددج بددغ يػسددف بددغ عمدد ّض بددغ يػسددف بددغ حيَّددان الشفددد   الغخندداش    هددػ (5) اإلمددام أبددػ حيَّددان، محسَّ

. صشَّف عجَّ  ترانيح مشها: "البحخ ااأل لسحي  ف  تفد خ الكتدا  العديدد" نجلد   الجيان  
 745"عقددج الئلدد  فدد  القددخا ات الدددب "، وغ ددخ ذلددظ. تُددُػفَِّ  سددشة وددده ل الفػائددج" "شددخ  تو

 .(3/67، 9979)ابغ قاض  شهبة،  انطخ: ،هد.
 . (2/59، 9/941 ،9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (6)
 . (952، 931، 9/916 ،9991)الخفاج ، انطخ مثال : ( 7)
، أشدهخ  تبد :  (8) هػ أبػ مشرػر محسَّج بدغ أحسدج بدغ شمحدة األزهدخ   الهدخو   المغدػ   الذدافع  

 .(4/977، 9982)القفص ، هد. انطخ:  371 . ُتُػفَِّ  سشة"التقخي "، و"تهحي  المغة"
 .(29، 94، 9/7، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (9)
دددج بدددغ عسدددخ بدددغ الحدددد غ بدددغ حددددغ، فخدددخ الدددجيغ الدددخاز    (10) : مردددشَّفات  أهدددع   .هدددػ اإلمدددام محسَّ

، و"السحردددػ " فددد  عمدددع األصدددػ ، و"أسددداس  "التفدددد خ الكب دددخ" السذدددهػر بتفدددد خ الدددخاز ِّ
)ابدددغ قاضددد   هدددد. انطدددخ: 616التقدددجيذ" فددد  أسدددسا  الردددفات وعمدددع الكدددالم. تُدددُػفَِّ  سدددشة 

 .(995 ص، 9976)الد ػش ، . و(2/65، 9979شهبة، 
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س أو " (3)الدد ِّج"وإن قدا : " ،(2)األصدفهان   فهدػ الخاغد   (1)"الخاغد قدا : " الدد ِّج ُقددجِّ
س  وإن  ،(7)فهػ الدعج التفتازان    (6)وإن قا : "الذار "، (5)فهػ الجخجان    (4)"سخ  ُقجِّ

، وإن قدددا : (9)عمددد ن بدددغ حدددد غ السػسدددػ   فهدددػ  (8)"السختزددد  "الذدددخيحوإن قدددا : 
دا الدمخذدخ َّ الذديخان، وإن قا : "فهػ الجخجان    (10)"ُقجِّس سخ   "الذخيح " قردج إمَّ

اك َّ ، (11)والبيزدداو َّ  فهددػ  (2)وإن قددا : "صدداح  الكذددف" ،(1)أو الدمخذددخ َّ والدددكَّ

                                                           
 . (64، 54، 9/23، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (1)
. ِمددْغ  تبدد :  (2) ددل، أبددػ القاسددع السعدخوف بالخاغدد  األصددفهان ِّ ددج بدغ السفزَّ هدػ الحددد غ بددغ محسَّ

"محاضددخات األدبددا " و"الحريعددة إلدد  مكددارم الذددخيعة" و "أخددال  الخاغدد " و "السفددخدات فدد  
هدد.  512و "جام  التفاس خ". أخح عش  البيزداو   فد  تفدد خ . تُدُػفَِّ  سدشة غخي  القخآن"  

 .(2/255، 2112)الدر م ، و ،(2/297)الد ػش ، دون تاريص،  انطخ:
 .  (62، 39، 9/26، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (3)
 .(86، 4/36، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (4)
، وُيعدَخف بالدد ِّج الذدخيح. لد   (5) ، أبدػ الحددغ الحدد ش   الجخجدان   دج بدغ عمد ّض هػ عم ن بغ محسَّ

 "التعخيفددات"تردانيح تديددج عمدد  الخسدد غ مددا بدد غ معلفدات وشددخو  وحددػاش  مشهدا:  تددا  
اك ِّ و "شددخ  السفتددا "و دداف. تُددُػفَِّ  سددشة  "شددخ  التددح خ "لمدددكَّ لمصػسدد ِّ وحاشددية عمدد  الكذَّ

 .(5/328)الدخاو ، دون تاريص،  . انطخ:هد 896
 .(38، 31، 9/96، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (6)
، صدداح  شددخح  "التمخددديز" و"شددخ  العقائدددج" فدد  أصدددػ   (7) هددػ مدددعػد بدددغ عسددخ التفتدددازان  

الدددجيغ، و"شدددخ  الذسدددديَّة" فددد  السشصدددق، و"التمدددػي " فددد  أصدددػ  فقددد  الحش يَّدددة، و"حاشدددية 
اف" والح  تح تُدُػفَِّ  سدشة   .غ خ ذلدظو ر مشها مغ أوَّ  القخآن إل  أثشا  سػر  يػنذ، خَّ الكذَّ

 .(2/285)الد ػش ، دون تاريص، ، و(6/992، 9972)العدقالن ،  هد. انطخ: 792
 .(289، 254، 9/253، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (8)
هدددػ عمددد ن بدددغ حددددد غ بدددغ مػسددد ، العالمدددة الذددددخيح السختزددد  القخشددد   العمدددػ   الحددددد ش    (9)

. ل   تدا  "الذداف  فد  اإلمامدة"، و"الدحخ خ  فد  األصدػ "، و"التشديد "،  السػسػ   البغجاد  
)الحهب ،  انطخ:  هد.  436. ُتُػفَِّ  سشة غ خهاالختالف ف  الفق "، و و"ا و"إبصا  القياس"، 

9985 ،93/239). 
  .(342 ،999، 9/96، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (10)
 (. 9/99، 9991انطخ مثال : )الخفاج ،  (11)
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فهػ أحسج بغ محسَّج بدغ عمد ّض  (4)"صاح  السربا  السش خ، وإن قا : "(3)القدويش   
، وإن قددا : "صدداح  (7)فهددػ ابددغ هذددام (6)وإن قددا : "صدداح  السغشدد " ،(5)الف  ددػم   
اك    (8)السفتددا " مدددة"، وإن قدددا : (9)فهدددػ الدددكَّ ، وإن قدددا :  (10)"العالَّ فهددػ الدمخذدددخ  

"  (13)وإن قددا : "الفاضددل الحف ددج" ،(12)فهددػ الحدددغ بددغ أحسددج الفارسدد    (11)"الفارسدد  

                                                                                                                                           
 (. 4/55، 9991انطخ مثال : )الخفاج ،  (1)
 . (392، 224، 9/932، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (2)
. لدد   سددخاج الددجيغ عسددخ بددغ عبددج الددخحسغ بددغ عسددخ البهبهددائ   هددػ  (3) الكشددان   القدويشدد   الفارسدد  

. تُددُػفَِّ  سددشة  دداف الدمخذددخ ِّ دداف" فدد  التفددد خ، وهدد  حاشددية عمدد   ذَّ "الكذددف عمدد  الكذَّ
 .(5/49، 2112)الدر م ، هد. انطخ:  745

 .(4/59 ، 9991)الخفاج ،  انطخ مثال : (4)
، أبددػ اليبدداس. اشددُتِهخ بكتابدد  "السرددبا   (5) ددج بددغ عمدد ّض الف  ددػم   ثُددعَّ الحسددػ   هددػ أحسددج بددغ محسَّ

هدد.  771"نثخ الجسان ف  تخاجع األعيدان" و"ديدػان خصد ". تُدُػفَِّ  نحدػ   السش خ" ول  أيزا  
   .(9/224، 2112)الدر م ،  انطخ:

 . (4/42، 9/389، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (6)
مددغ مرددشفات : "مغشدد   .األنرددار    هددػ عبددج ه بددغ يػسددف بددغ أحسددج بددغ عبددج ه بددغ هذددام (7)

المب دد  عددغ  تددد  األعاريدد "، و"أوضدد  السددددالظ إلدد  أل يَّددة ابدددغ مالددظ"، و"قصددخ الشدددجى" 
)الددد ػش ، دون تدداريص،  هددد. انطددخ: 769وشددخح ، و"شددحور الددحه " وشددخح . تُددُػفَِّ  سددشة 

2/68-71). 
 . (994، 993، 9/912، 9991)الخفاج ، ثال : انطخ م (8)
. لدد   (9) اك   الخددػارزم   ددج بددغ عمدد ّض أبددػ يعقددػ  الدددكَّ هددػ اإلمددام يػسددف بددغ أبدد  بكددخ بددغ محسَّ

هدد. انطدخ:  626  يي  اثشا عذخ عمسا  ِمدْغ عمدػم العخبيَّدة. تُدُػفَِّ  سدشة "مفتا  العمػم"كتا  
 .(2/364)الد ػش ، دون تاريص، 

 . (67، 57، 9/96، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (10)
 . (941، 9/94، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (11)
، صاح  الترانيح الكث خ  (12) مشها:   هػ الحدغ بغ أحسج بغ عبج الغفَّار، أبػ عم ّض الفارس  

ة" ف  عَمِل القخا ات، و"اإليزا "، و"التكسمة"، وغ خها. ُتُػفَِّ  سشة  هد. انطدخ:  377"الحجَّ
 .(92/369، 9985)الحهب ، 

 . (413، 9/82، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (13)
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، حف ددج  د وإن قدا : "الفاضدل  ،(1)التفتدازان ِّ  فهػ أحسدج بدغ يح د  الهددخو    (2)"السحذِّ
دد  ، (3)فهددػ سددعج ه بددغ عيددد  بددغ أم ددخ خددان السعددخوف بدددعج  جمبدد  (2)"السحذِّ

س "إن قددا : ، و (5)فهددػ عبددج الجبَّددار بددغ أحسددج الهسددجان    (4)"القاضدد قددا : " وإن ُقددجِّ
، وإن قددا : "السرددشِّف" فهددػ (6)"سددخ   الذدد خاز   عبددج ه بددغ عسددخ فهددػ  (7)التفتددازان  

، وإن قدددا :  ،(9)ْحدددِػ   فهدددػ إبدددخاسيع الدفاقدددد   الشَّ  (8)وإن قدددا : "الُسْعدددِخُ " البيزددداو  
فهدػ  (2)، وإن قدا : "الشِّحخيدخ"(1)فهػ أحسدج بغ عسَّار بغ أب  اليباس (10)"السهجو   "

" ، وإن قدا : "الػاحج    . (4)فهػ عم ن بغ أحسج الشيدابػر    (3)فهػ الدعج التفتازان  

                                                           
، لد   (1) ، الحف ج التفتازان   هػ أحسج بغ يح   بغ محسَّج بغ سعج الجيغ مدعػد بغ عسخ الهخو  

لدد   تدد  مشهددا "حاشددية عمدد  شددخ  التمخدديز" و"الفػائددج والفخائددج" و"شددخ  تهددحي  السشصددق". 
 .(9/271، 2112)الدر م ،  هد. انطخ: 996سشة ُتُػفَِّ  

 . (252، 35، 4/6، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (2)
هػ سعج ه بغ عيدد  بدغ أم دخ خدان السعدخوف بددعج  جمبد . صدشَّف حدػاشض مف دج ض عمد   (3)

، و ان ف  ابتجا  األمخ عمَّق مغ أوَّ  سػر  هػد إل  آخخ القخآن العطيع  تفد خ البيزاو ِّ
دج أفشدج  مدا وقعد  عمد  األوائدل مدغ سَّ فم ا ُتُػفَِّ  قبدل تكس مهدا َجَسدَ  ولدُج  الفاضدل ب دخ  محسَّ

مهدا ، 9997)األدند  و ،  هدد. انطدخ: 945تُدُػفَِّ  سدشة  .الهػامر وأضاف  إلد  األصدل و سَّ
 .(377ص 

 .  (4/39، 9/25، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (4)
عبدددج الجبَّدددار بدددغ أحسدددج بدددغ عبدددج الجبَّدددار بدددغ أحسدددج بدددغ الخم دددل األسدددجآباد   الهسدددجان   هدددػ  (5)

 لد وصشَّف الكت  الكث خ  فد  التفدد خ والكدالم، و  .القاض ، يمقب  السعتدلة بقاض  القزا 
 .(5/54، 2112)العدقالن ، هد. انطخ:  495سشة  ُتُػفِّ َ "دالئل الشبػ ". 

 . (36، 34، 9/31، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (6)
 .(22، 21، 9/98، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (7)
 .(919، 88، 2/69، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (8)
السج دج فد  "سدسَّ   تابد   .هػ إبخاسيع بغ محسَّج بغ إبخاسيع بغ أبد  القاسدع القيدد   الدفاقدد    (9)

هدددد.  743ف جسددد  بددد غ التفدددد خ واإلعدددخا . تُدددُػفَِّ  سدددشة وهدددػ معلَّددد "إعدددخا  القدددخآن السج دددج
 .(276 ص، 9997)األدن  و ،  انطخ:

 . (4/49، 2/929، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (10)
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قج َأْكثَدخ مدغ الشقدل عدغ الدخاز ِّ والدمخذدخ ِّ  ال بجَّ هشا مغ اإلشار  إل  أنَّ الخفاج َّ 
أبدددد  البقددددا  العكبددددخ ِّ والُسْعددددِخ  الدفاقددددد ِّ وأبدددد  عمدددد ّض فدددد  التفددددد خ، وأكثددددخ عددددغ 

الفارسددد ِّ فددد  الشحدددػ، وعدددغ الخاغددد  األصدددفهان ِّ فددد  شدددخ  الغخيددد ، وعدددغ الدددد ِّج 
 التفتازان ِّ والذخيح الجخجان ِّ ف  البالغة. 

ُفيُالنقلُعنُالمصادرُوموقفهُمم اُينقله:  المبحثُالثاني:ُطريقةُالخفاجي  

لالمطلبُ ُفيُنقلهُعنُالمصادر:ُطريقةُالخفاجي ُ :ُاألو 

 تس َّدت شخيقة الخفاج ِّ ف  الشقل عغ السرادر باءت :

  َّفد  تفدد خ  ذلدظ قػلد مدغ غالبا  عشجما يشقل حخيّيا  يختع نقم  بقػل  "انتهد "،  أن
قددددددا  " :[71]األنعددددددام: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ قػلددددد  تعددددددال :

: "اسددتج َّ األخفددُر  بهددح  اءيددة عمدد  اإلبددجا  مددغ الزددس خ، والبدداقػن  (5)الخضدد  
ددا مخفددػ  السػضدد  أو مشرددػب ، وال يمدددم أْن  يقػلددػن: هددػ نعددت  مقصددػ   لمددحَّمِّ، إمَّ
يكدػن  ددل  نعددت مقصددػ  يرد   اتباعدد  نعتددا   بددل يكفد  ييدد  معشدد  الػصددف، أال 

                                                                                                                                           
فدات الكب دخ  مشهدا السعلَّ  هػ أحسج بغ عسار بغ أب  اليباس اإلمام أبػ اليباس السهدجو   ألَّدف  (1)

)ابددغ  انطددخ:  هددد. 431 ات الدددب ". تُددُػفَِّ  بعددج سددشة التفددد خ السذددهػر و"الهجايددة فدد  القددخا
 .(9/92، 9932الجدر ، 

 .(222، 229، 2/6، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (2)
 . (949، 947، 9/88، 9991)الخفاج ، انطخ مثال :  (3)
. صددشَّف التفاسدد خ  (4) ددج بددغ عمدد ّض أبددػ الحدددغ الػاحددج   الشيدددابػر   هددػ عمدد ن بددغ أحسددج بددغ محسَّ

الثالثدددددة: "البددددددي " و"الػسدددددي " و"الدددددػج د"،  سدددددا صدددددشَّف "أسدددددبا  الشددددددو " و"السغدددددداز "  
ددد " وغ خهددا. تُددُػفَِّ  سدددشة  و"اإلعددخا  عددغ اإلعدددخا "   انطدددخ: هددد.  468و"شددخ  ديددػان الستشبِّ

 .(9/927 ،9997 )األدن  و ،
. أخددح الشحددػ عددغ األوسدد  هددػ أبددػ الحدددغ سددع ج بددغ مدددعج  السجاشددع   السذددهػر بدداألخفر (5)

. ولدد  ِمددَغ الكتدد  و ددان أكبددخ مشدد ، وصددح  الخم ددل ،سدد بػي  ، و ددان معمسددا  لػلددج الكدددائ ِّ
، "العددددخوض"و، "االشددددتقا "و، "السقددداييذ فدددد  الشحددددػ"، "تفددددد خ معددددان  القددددخآن"السردددشَّفة: 

 .(2/36، 9982)القفص ،  هد. انطخ: 295وغ خها. وُتُػفَِّ  سشة 
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 ]الهسددددد : چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچتددددخى إلدددد  قػلدددد  تعددددال : 
حخيّيدا  دون أن يخدتع نقمد  بكمسدة  وقج يشقل الخفاج    .(2)"انته  ،(1)"[1، 7اءيات 

، وَمددْغ حسمدد  عمدد  الثددان "ق ددل: "انتهدد "،  قػلدد :   هددػ اسددتئشاف نحددػ ن ال بيددان ن

ڍ  ڌ  چوقا  ف  بيان :  انَّ  ق ل: وما تمظ الخحسة؟ فق ل: إنَّ  تعدال  

والعدددحا  لحردددل    وذلدددظ ألنَّددد  لدددػال خدددػف الحددددا [71]األنعدددام:  چڌ   ڎ
 (3)الهخج والسخج، وارتف  الزب  و ثخ الخب ".

   َّأحيانا  يختع نقم  بكمسة "انته " دون أن يكػن الشقل حخيّيا   قػل : "فال وج  أن
: إنَّدد  ال يخمددػ أْن يكددػن مددا يتعمَّددق بتفاصدد ل حمَ ِتدد  باقيددا  وقددت ندددو  (4)ِلَسددا ق ددل

فددا  مغ َّددخا ، واألوَّ  باشددل ،اءيددة ألنَّ إخفددا  مددا شددا  فدد  اءفددا    أو ال بددل محخَّ
، و ددحا الثددان  ألنَّهددع لددع يكػنددػا ح شئددحض عددارف غ حم تَدد   سددا يعخفددػن حميددَة   محددا  

 (5)أبشائهع، فالػج  أْن ُتحَسل السعخفة عم  ما هػ بالشطخ واالستجال ، انته ".

    التقخيددخ لدد  " عش ، ومددغ أمثمددة ذلددظ قػلدد :عددغ السرددجر بددالس قددج يشقددل الخفدداج
شددا ، ومشدد  تقخيددخ  معشيددان  الحسددل عمدد  اإلقددخار، والتثب ددت بددان يجعمدد  قدداّرا  متسكِّ

ددا نصقددت بدد   تدد  المغددة  سددا ذ ددخ  الص بدد      دددددددددددددرحس– (6)السدددالة، و الهسددا مسَّ
 (7). " -ه

                                                           
 . (2/399، 9975)الخض ،  (1)

 . (4/29، 9991)الخفاج ، انطخ:  (2)
(3)  . ، 9991)الخفدددداج ، و (،92/489، 9999)الددددخاز ، والكددددالم مشقددددػ  عددددغ اإلمددددام الددددخاز ِّ

4/27). 

 .(/أ97)سشان الجيغ، مخصػط،  انطخ: (4)

 . (4/36، 9991)الخفاج ، انطخ:  (5)
ددج بددغ . والص بدد   (6/39، 2193)الص بدد ، انطددخ:  (6) هددػ اإلمدداُم شددخُف الددجيِغ الحددد ُغ بددغ محسَّ

، "التبيددان"، و"فتددػ  الغ دد  فدد  الكذددف عددغ قشددا  الخيدد "مددغ أهددعِّ  تبدد :  .الص بدد   عبددِج ِه 
 ،9972)العددددقالن ،  هدددد. انطدددخ: 743. تُدددُػفَِّ  سدددشة ، وغ خهدددا"شدددخ  مذدددكا  السردددابي "و
 .  (277 ص، 9997)األدن  و ، ، و(9/522)الد ػش ، دون تاريص، ، و (2/986

 .(4/27، 9991)الخفاج ،  (7)
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    (1)وَردَّ  ابددغ عصيَّددةنقددال  مخترددخا   قػلدد : " أحيانددا   عددغ السرددجر يشقددل الخفدداج 
، والدشز السشقدػ  (2)ألنَّ  ليذ ِمْغ مػاضدعها"  بانَّ  ال وج  لجخػ  الشػن ح شئحض 

 ، مش : "يمددم عمد  هدحا القدػ  أْن تدجخل الشدػن الثق مدة فد  اإليجدا ، وهدػ مدخدود 
 (3)وإنَّسا تجخل ف  األمخ والشه  وباختراص الػاج  ف  القدع".

 أحدجهع، وعشدج التدجق ق يطهدخ أنَّد  إلد  نقدال   ف  بعدس األحيدان   الخفاج   يشد
آخدددخ،  سدددا هدددػ الحدددا  عشدددج  المددد  عدددغ إلحدددا  تدددا  التان دددث بالفعدددل ذدددخز ل

: وهددحا أولدد  (4)الشدداقز "كددان" ألنَّ الخبددخ معنددث، ح ددث قددا : "وقددا  ابددغ مالددظ
فد  شدخح  ِمْغ أْن ُيقداَ : أنَّدث عمد  معشد  السقالدة .."، وهدحا القدػ  ألبد  حيَّدان 

 (5)وليذ البغ مالظ. عم  تده ل الفػائج البغ مالظ

  مشا  ثسَّة"كقػل   مػض  سابق اإلحالة عم "(6): "كسا فرَّ . و دحلظ (7)، "كسدا مدخَّ
، ييقدػ : "كسدا سديات " عم و حلظ يح ل  د السػضد  ، (8)مػض ض الحقض وقدج يحدجِّ

الدابق أو الالحق بح خ اءية أو الددػر  التد  وردت ف هدا السددالة، قاصدجا  مدغ 

                                                           
. قدجو   (1) هػ اإلمام عبج الحقِّ بغ غال  بغ عبج السمظ بغ تسَّام بغ عصيَّة السحارب   الغخنداش  

ددخيغ وفقيدد  عددارف باألحكددام والحددجيث والتفددد خ، بددار  فدد  األد ، صدداح  التفددد خ  السفدِّ
  .(69ص ، 9976)الد ػش ، انطخ: هد.  542السذهػر. ُتُػفَِّ  سشة 

 .(4/27، 9991)الخفاج ، انطخ:  (2)
 .(2/272، 2119)ابغ عصية،  (3)

ددددج بددددغ عبددددج ه بددددغ عبددددج ه بددددغ مالددددظ، جسددددا  الددددجيغ الصددددائ   الجيَّددددان   الَشْحددددِػ    (4) هددددػ محسَّ
. إمام ف  العخبيَّة والمغة، مغ : "التدده ل"، و"العسدج "، و"الخالصدة أشهخ معلَّفات  األنجلد  

األل يَّة"، و"الكايية الذايية"، و"شدػاهج التػضدي "، و"السثمدث السشطدػم"، وغ دخ ذلدظ الكث دخ. 
 .(7/708الػاف  بالػييَّات، )هد. انطخ:  011ُتُػفَِّ  سشة 

)الخفددددداج ، و، (18 ص، 7301)الصدددددائ ، ، و(0/721)األنجلدددددد ، دون تددددداريص،  انطدددددخ: (5)
7330 ،1/13) . 

 . (6/431، 4/34، 9991)الخفاج ، انطخ:  (6)
 . (29، 99، 9/98، 9991)الخفاج ، انطخ:  (7)
 . (36، 33، 9/21، 9991)الخفاج ، انطخ:  (8)
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مردادر  عم القارَئ لحاش ت   اإلحالة عجم تكخار السدائل. وقج يح ل الخفاج   
 .(1)لمتػس   ف  السعمػمة، ييقػ : "ومغ أراد تفر م  فم شطخ"  أخخى 

  وعشدج الخجدػ  إلدد  السردجر يتبد َّغ أنَّهدا فدد   معمػمدةض نددبة ، مدا إلد   تددا ض معد َّغض
قدددػال  لكتدددا  "شدددخ  التدددده ل"  كتدددا ض آخدددخ لمسعلدددف ذاِتددد . فسدددثال  عددددا الخفددداج   

، وعشددددج التتب دددد  ضهددددخ أنَّ القددددػ  فدددد  شددددخ  السددددخاد ِّ ألل يَّددددة ابددددغ مالددددظ لمسددددخاد ِّ 
   (2)غ مالظ".السدس  "تػضي  السقاصج والسدالظ بذخ  أل يَّة اب

 : قدددج يددددتخجم الخفددداج   أحياندددا  أسدددمػ  الفشقمدددة، فسدددثال  عشدددج تفدددد خ قػلددد  تعدددال 

قددددا : "فددددإْن ق ددددل: الُسصِعددددع حقيقددددة هددددػ ه  [71]األنعددددام:  چہ  ہ    ہ  ہھچ
 (3)تعال ، قمت: بم ، ولكغ الشطخ هشا ليذ مقرػرا  عم  الحقيقة".

 سددددمك نفَددددد  الددددح    ِّ التخت دددد َ الخفدددداج   فدددد  شددددخح  لكددددالم البيزدددداو  لددددع يمتدددددم 
 ، خ شخ  مدالة أو التعم ق عم ها لحد غ فخاغد  مدغ مددالة يعخِّ  فاحيانا  البيزاو  

يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  چ عشددج قػلدد  تعدددال :مددغ ذلددظ:  أخددخى أتَددْت بعددجها.

تكمَّدع البيزداو   عدغ جدػا  لدػ الذدخشيَّة قدائال : "جػابد   [11]األنعام:  چمخ  جس  
معػن عم ها مححوف أ : لػ تخاهع ح غ يػَقُفػن عم  الشار حت  يعايشػها أو يصَّ 

َوَقُفدػا عمد  البشدا   ئَ خِ وُقد ،أو يجخمػنها ييعخفػن مقجار عحابها لخأيدَت أمدخا  شدشيعا  
عمدد  الفعددل "وقددف"  ج ِّ لمفاعددل مددغ وقددف عم هددا وقػفددا "، وجددا ت تحذددية الخفددا

 (4) سابقة  لتحذ ت  عم  جػا  الذخط.

    ددةإلدد  بعددس السدددائل  أحيانددا   يشبِّدد  الخفدداج .  قػلدد : "وهاهشددا  السهسَّ فدد  الددشّزِ
، وقج قابم  بالزخِّ  ،نكتة  يشبغ  التشبي  عم ها وهػ   وهػ أنَّ السقابَل لمخ خ الذخ 

                                                           
 . (263، 2/92، 9991)الخفاج ، انطخ: ( 1)
 .(3/9277، 2118)السخاد ، و ،(4/33، 9991)الخفاج ،  انطخ: (2)
 . (4/32، 9991)الخفاج ،  انطخ: (3)
 . (4/42، 9991)الخفاج ،  انطخ: (4)
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  (1)أخز  مش ، وهحا مغ خف ِّ الفراحة".
له:ُُ:ُموقفُالخفاجي ُ الثانيالمطلبُ ُمم اَُيْنق 

دا َيْشُقمد ، بدل  دان لد  أربعدُة مػاقدَف متبايشدة، فسدّخ    ا  واحدج ا  الخفداج   مػقفد يمتدملع  مسَّ
يشُقددل ويدددُكت  وثالثددة  يعددارض وُيبدد ِّغ خصددا صدداحب ،  وأخددخى ُيبددج  تاي ددج  لسددا نقددل، 

 يخجِّ  أحج األقػا .  ورابعة  عغ هحا الشقل، 

ُالتأييدُل َماُنقل:ُأواًل:ُ

مددا نقمدد  بدداْن يدداتَ  بعددج القددػ  السشقددػ  بيبددار ض تددج   عمدد  إعجابدد   قددج يعيِّددج الخفدداج   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چفددد  تفددد خ قػلددد  تعدددال : ُبددالخأ  وتاي دددج  لددد ، وذلددظ  قػلددد 

ق ل: وييد  إشدار  إلد  أنَّهدع تثداقمػا فد  الجدػا  مد  "ُ:[71] األنعام: چڃچ  چ  چچ
يعش : أنَّ  سدالهع وأجدا  عدشهع لتعد  غ الجدػا   فإنَّد  ال  ،لكػنهع محجػج غ  ش تع   

]آ   چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤچ  ُيْسِكددددددغ خالفدددددد ، فهددددددػ بسعشدددددد  قػلدددددد :
ُُ(2)".وهػ دق ق ججا  عقَّ  بعج ذلظ بقػل : " ثعَّ  ،"[01عسخان: 
ُالمعارضةُل َماُنقل:ُثانيًا:ُ

 فدد  تفددد خ قػلدد  تعددال :مددا نقمدد  بذددكلض صددخي ،  قػلدد   يعددارض الخفدداج    أحيانددا  

 چی  ی  ی   ی   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ

]األنعام:  چی  ی  ی ی    جئ چوق ل: إنَّ الجػا  مححوف، وقػل : "ُ:[71]األنعام: 
تاك ج لمجػاب غ  ألنَّ قجرت  عم   لِّ ش   ِمدَغ الخ دخ والذدخِّ تع ِّدج أنَّد   اشدف  [71

إذ ال وجدددد  لسددددا   فقددددج َوِهددددع ،الزدددخ وحدددداف  الددددشعع وُمددددجيُسها. وَمددددْغ قددددا : إنَّدددد  َوِهددددع

                                                           
 . (4/35، 9991)الخفاج ،  انطخ: (1)
 . (4/27، 9991)الخفاج ،  انطخ: (2)
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إذ ال وجددد  لسدددا ذ دددخ " يعتدددخض عمددد  مدددا قالددد  سدددشان   يبقػلددد : "فقدددج َوِهدددع (1)ذ دددخ ".
 .(2)أفشج 

وأّمددا مددا مددخَّ مددغ قددػ  وذلددظ  قػلدد : " ،أن السدددالة بحاجددة لمسشاقذددة عمدد وقددج ُيَشبِّدد  
الددشفِذ عمدد  القمددِ  إلددص، ومددا ُأوِرد عميدد ، فغ ددخ وارد  ألنَّدد  بيددان   الشحخيددخ: إشددال 

زض آخخ يي ، وهػ إشالُق  عم  القم ، فتامَّل". يبقػل : "فغ دخ وارد" يعتدخض  (3)لتجػ 
بعس اسددتجراكات  ييقددػ : "ألنَّدد  بدد، ثددع يخمِّددل الددشز السشقددػ  عمدد  مددا قالدد  الشحخيددخ

زض آخخ يي ، وهػ إشالُق  عم  القم " ثع يختع نقم  قدائال : "فتامَّدل" مذد خا   بيان  لتجػ 
 إل  أن السػضػ  بحاجة لسديجض مغ السشاقذة.

ُالدكوتَُعم اُنقل:ُثالثًا:ُ

ددا َنَقَمدد ، ف فدد  بعددس األحيددان يدددكت الخفدداج     ددج   سددكػت  عمدد  تاي ددج  لمقددػ  عسَّ
ى  ى    چلخمػِّ  عغ معارضت . وذلدظ  قػلد  عشدج تفدد خ قػلد  تعدال :   السشقػ 

 شَّددد  وأكشَّددد ، وفدددخَّ   :: "وِفْعدددُل الكدددغِّ ثالثددد ن ومديدددج  ُيقدددا [11]األنعدددام:  چ ائ  ائ
 (4)لغ خ ".فقا : أكَشْشُت ُيدتعَسل لسا ُيدَتخ ف  الشفذ، والثالث    ب شهسا الخاغ 

بعددج سددخد  لقددػ  أحددج العمسددا  فدد  مدددالة مددا اخترددارا . وذلددظ  قددج يدددكت الخفدداج   و 
ُ"قػلدد : )مشرددػ  [:11]األنعددام: چڱ  ڱ   چكقػلدد  عشددج تفددد خ قػلدد  تعددال : 

بسزسخ  إلص( ف  إعخاِب  وجػ    مشها: أنَّ  مشرػ  بسزسخ ُيقجَّر معخخا ، وتقجيخ : 

                                                           
 . (4/34، 9991)الخفاج ،  انطخ: (1)

هددددػ سددددشان الددددجيغ يػسددددف بددددغ حدددددام الددددجيغ العددددالع الفاضددددل. صددددشَّف حاشددددية  عمدددد  تفددددد خ  (2)
حاشية جم مُة الَقْجر والذان مغ أوَّ  سػر  األنعام إل  آخخ القدخآن. تُدُػفَِّ  البيزاو ِّ  وه  

 .(399، ص 9997)األدن  و ،  هد. انطخ: 986سشة 

 . (4/27، 9991)الخفاج ،  انطخ: (3)
 . (4/41، 9991)الخفاج ،  انطخ: (4)
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 بق  عم  اإلبهام الح  هػ أدخُل ف  التخػيح والتهػيل. كان َ ْ َت وَ ْ َت  فُتِخ  ل
رِّ السرػن". َل ف  الج  را  وغ خ  مسا ُفرِّ َز نرُب  بد "اذ خ" مقجَّ  (1)وُجػِّ

ُرابعًا:ُالترجيح:

عشدج سدغ ذلدظ أنَّد  أحدج األقدػا  مددتخجما  أسدسا  التفزد ل، ف الخفاج   أحياندا   ُيخجِّ 
قدددددددا : "ومدددددددا ذ دددددددخ   [73]األنعدددددددام: چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    ٱچتفدددددددد خ  لقػلددددددد  تعدددددددال : 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻچألنَّ الغددخض ِمددَغ الدددعا  بددد   الدمخذددخ   أقددخ  إلدد  الرددػا 
ہ  ھ  ھ   چو دددددحلظ عشدددددج تفدددددد خ  لقػلددددد  تعدددددال :  (2)أنَّ شددددداهج  أكبدددددُخ شدددددهاد ".

وذلدددددظ أنَّ "فتشدددددَتهع" خبدددددخ   ،قدددددا : "وقدددددخا   األخدددددػيغ أفرددددد  [11]األنعدددددام: چھ
م  (3)".مقجَّ

اف مدتع شا  بسا ب َّش  و  قج يخجِّ  ب غ ما ورد ف  تفد خ البيزاو ِّ وما ورد ف  الكذَّ
ڑ  ڑ    ک  چفسدثال  عشدج تفدد خ  لقػلد  تعدال : أصحا  الحػاشد  عمد  الكتداب غ. 

قددا : "قػلدد : )وإنَّسددا ذ ددخ: "أو"، َوُهددْع   [17]األنعددام: چک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ
داف: "جسعدػا بد غ أمدخيغ متشاقزد غ فكدحَّبػا عمد  ه بسدا  إلص(، َعَجَ  عغ قػ  الكذَّ
َة عمي ، و حَّبػا بسا ثبَت بالبخهدان الردحي "، ِلَسدا فد  التشداقِس ِمدَغ الخفدا ،  ال حجَّ

    (4)كسا ب َّشُ  شخاُح ".

ُالخاتمة:ُ
بشعستدد  تددتع  الرددالحات، والرددال  والدددالم عمدد  سدد ِّج الدددادات  الحسددج ب الددح    

ددد ِّ الحب ددد ، العدددال  القدددجر، العطددديع الجدددا ،  وفخدددخ الكائشدددات سددد ِجنا دمحم الشبددد ِّ األمِّ

                                                           
 . (4/37، 9991)الخفاج ،  انطخ: (1)
 . (4/35، 9991)الخفاج ،  انطخ: (2)
 . (4/39، 9991)الخفاج ،  انطخ: (3)
 . (4/37، 9991)الخفاج ،  انطخ: (4)
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فدد  ختددام هددح   وعمدد  آلدد  وصددحب  أجسعدد غ، ومددغ تددبعهع بإحدددان إلدد  يددػم الددجيغ.
 شتائج بسا يات :اليسكغ إجسا  أهعِّ الجراسة 

  لمذدها  الخفداج َّ  عداِلعض لد  فزدل ألق  البحث الزػ  عم  الذخريَّة العمسيَّدة
ة.  سا بد َّغ أهسيدة حاشد ت  عمد  بعامَّة، وعمػم العخبيَّة بف  عمػم التفد خ  خاصَّ

مدغ عمدػم المغدة  تفد خ البيزداو ِّ لغددار  العمدػم التد  ف هدا  فدال يكداد يػجدج عمدع  
 والذخيعة إالَّ َحَػْتُ . 

 مدغ  وأكثدخ ،فد  حاشد ت  السردادر التد  اعتسدج عم هدا الخفداج    البحث أهدعَّ  ب َّغ
ل عمدددد  القددددارئ معخفددددة السرددددجر الددددح  اعتسددددج   وهددددػ مدددداالخجددددػ  إل هددددا،  يدددددهِّ

 اعتسادا  عم  الجان  العمس ِّ الح  يتشاول  بالسشاقذة. وذلظ  ،الخفاج   

    لدة عمد  العمسدا  الدحيغ ف  الحاشية لمجال َشَخَ  األلقا  الت  يدتخجمها الخفاج
د الباحدددَث بسفدداتي   دددةيشقددل عددشهع، وبدددحلظ يدددوِّ مدددغ  لفهددع مقردددػد الخفدداج ِّ  مهسَّ

رمددددػز ، إضددددافة إلدددد  القددددجر  عمدددد  العددددػد  لكتدددد  هددددعال  العمسددددا  لفهددددع فكددددخ  أو 
 لالستداد  بشف . 

  ِّ ف  االستذهاد بالسردادر التد  اعتسدج عم هدا فد  حاشد ت  ب َّغ شخيقة الخفاج، 
غ مغ الفهع الرحي  لهح   وهػ ما د القارئ بسعمػمات ال بجَّ مشها حت  يتسكَّ يدوِّ

 االستذهادات. 

  ِّ مد  الشردػص التد  يشقمهدا أو يدتذدهج ف هدا مسَّدا  وضَّ  شخيقة تعامل الخفداج
ددغ القدارئ مددغ فهدع اءليددة التدد  يطهدخ الذخردديَّة الشقجيَّدة ل مددام الخفداج ِّ  ، ويسكِّ

ل عمي  فهع هح  الشرػص.يتعامل بها م  الشرػص السش  قػلة ما يدهِّ

وف  الشهاية أسا  ه تعال  أْن يكمِّل عسمد  هدحا بتداج الَقُبدػ ، وأْن يجعمد  خالردا  
والحسددج ب ر ِّ  لػجهدد  الكددخيع، وأْن يشفدد  بدد   سددا نفدد  باصددػل ، إنَّدد  خ ددخ مدددعو .

 العالس غ.

ُالمصادرُوالمراجع:
مكتبددة . دون شبعددة. غايددة الشهايددة فدد  شبقددات القددخا (. 7311. )شددسذ الددجيغ دمحم بددغ دمحم، ابددغ الجدددر  
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 . القاهخ . مرخ. ابغ تيسية وه  ندخة مرػر  عغ شبعة بخجدتخاسخ

تحق ددق إحدددان . وييددات األعيددان وأنبددا  أبشددا  الدمددان(. 7311. )أبددػ اليبدداس أحسددج بددغ دمحم ،كددانبددغ خمِّ ا
 . لبشان. ب خوت .دار صادر. 7. ط عباس

مجسدددد  البحددددػة اإلسددددالمية فدددد   . دون شبعددددة.التفددددد خ ورجالدددد (. 7310. ) الفاضددددلدمحمابددددغ عاشددددػر، 
 . مرخ. القاهخ  .األزهخ

تحق دق . السحخر الػج د ف  تفد خ الكتا  العديدد(. 1007. )عبج الحق بغ غال  األنجلد  ،ابغ عصية
 . لبشان. ب خوت .دار الكت  العمسية. 7. ط عبج الدالم عبج الذاف  دمحم

تحق دددق د.  .شبقدددات الذدددافيية(. 7313. )تقددد  الدددجيغ أبدددػ بكدددخ بدددغ أحسدددج الجمذدددق  ،ضددد  شدددهبةقاابدددغ 
 . الهشج .ح جر أباد. مجمذ دائخ  السعارف العثسانية. 7. ط الحاف  عبج العميع خان

مكتبدة . 7. ط تحق دق سدميسان بدغ صدال  الخدد  . شبقات السفددخيغ(. 7331. )أحسج بغ دمحم، األدن  و  
 . الدعػدية. السجيشة السشػر  .العمػم والحكع

تحق دق د.حددغ . التدحي ل والتكس دل فد  شدخ  التدده ل . )دون تداريص(.دمحم بغ يػسف أبػ حياناألنجلد ،  
 . سػرية. دمذق .دار القمع. 7. ط هشجاو   

تحق ق عبج الدالم دمحم . خدانة األد  ول  لبا  لدان العخ (. 7331. )عبج القادر بغ عسخ، البغجاد 
 . مرخ. القاهخ  .مكتبة الخانج . 1. ط هارون 

. دون شبعدة. كذف الطشدػن عدغ أسدام  الكتد  والفشدػن (. 7317. )مرصف  بغ عبج ه، حاج  خميفة
 . العخا . بغجاد .مكتبة السثش 

 . لبشان. ب خوت .دار صادر. 1. ط معجع البمجان(. 7338. )ياقػت بغ عبج ه الخوم  ،الحسػ  

 .دار صددددادر. 7. ط عشايددددة القاضدددد  و فايددددة الخاضدددد (. 7330. )أحسددددج بددددغ دمحم بددددغ عسددددخ ،الخفدددداج 
 . لبشان. ب خوت

تحق دق عبدج . ا وزهدخ  الحيدا  الدجنياريحانة األلبَّد .(7301. )شها  الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عسخ ،الخفاج 
 . القاهخ . مرخ. مصبعة عيد  الباب  الحمب . 7. ط الفتا  دمحم الحمػ

تحق دددق مجسػعدددة مدددغ . سددد خ أعدددالم الشدددبال (. 7328. )دمحم بدددغ أحسدددج بدددغ عثسدددان بدددغ قايسددداز ،الدددحهب 
 . ب خوت. لبشان. معسدة الخسالة. 1. ط السحقق غ بإشخاف الذيص شع   األرناؤوط

 .دار إحيددا  التددخاة العخبدد . 1. ط مفدداتي  الغ دد (. 7333. )فخددخ الددجيغ دمحم بددغ عسددخ التسيسدد  ،الددخاز  
 . لبشان. ب خوت

تحق دددق الدددج تػر . شدددخ  الخضددد  لكاييدددة ابددغ الحاجددد (. 7318. )دمحم بدددغ الحددددغ اإلسددتخاباذ الخضدد ، 
 .  ل بيا غاز .ش. بجامعة قار يػنذ. دون شبعة. يػسف حدغ عسخ
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. 7. ط تحق ق فدػاز أحسدج زمخلد . مشاهل العخفان ف  عمػم القخآن(. 7338. )دمحم عبج العطيع، الدرقان 
 . لبشان. وتب خ  .دار الكتا  العخب 

 . ب خوت. لبشان. دار العمع لمسالي غ. 78(. األعالم. ط 1001. )خ خ الجيغ بغ محسػد، الدر م 

. دون شبعددة. الزددػ  الالمدد  ألهدل القددخن التاسدد . )دون تدداريص(. دمحم بددغ عبددج الددخحسغ بدغ دمحم، الددخاو  
 لبشان.  ب خوت. .دار مكتبة الحيا 

 الذام. لبشان.  مصبعة البالغة، شخابمذ. 1. ط سس خ الميال (. 7370) دمحم أم غ صػف الدكخ ، 

حاشددددية سددددشان أفشددددج  عمدددد  تفددددد خ  .720رقددددع ، )مخصددددػط(. يػسددددف بددددغ حدددددام الددددجيغ .سددددشان الددددجيغ
 . ، تخ ياKoprulukutمكتبة  .البيزاو  

بغيدددة الػعدددا  فددد  شبقدددات المغدددػي غ . )دون تددداريص(. جدددال  الدددجيغ عبدددج الدددخحسغ بدددغ أبددد  بكدددخ، الدددد ػش 
 . ص جا. لبشان. السكتبة العرخية. دون شبعة. الشحا و 

مكتبدة . 7. ط تحق دق عمد  دمحم عسدخ. شبقدات السفددخيغ(. 7310. )عبج الخحسغ بغ أبػ بكخ، الد ػش 
 . مرخ. القاهخ  .وسبة

تحق دق دمحم  امدل . تده ل الفػائج وتكس ل السقاصج(. 7301. )دمحم بغ عبج ه بغ مالظ الجيان ، الصائ 
 . لبشان. ب خوت. دار الكتا  العخب . دون شبعة. اتبخ 

تحق دق جس دل . فتػ  الغ   ف  الكذف عغ قشا  الخيد (. 1071. )شخف الجيغ الحدغ بغ دمحم، الص ب 
 . اإلمارات. دب  .جائد  دب  الجولية لمقخآن الكخيع. 7. ط دمحم بش  عصا

تحق دق عبدج الفتدا  أبدػ . لددان الس ددان(. 1001. )أحسج بغ عم  بغ دمحم بغ أحسج بدغ حجدخ، العدقالن 
 . ب خوت. لبشان. دار البذائخ اإلسالمية. 7. ط غج  

تحق دق . الدجرر الكامشدة فد  أعيدان السائدة الثامشدة(. 7311. )أحسج بغ عم  بغ دمحم بغ حجدخالعدقالن ، 
 . شجاله . ح جر آباد.مجمذ دائخ  السعارف العثسانية. 1. ط دمحم عبج السع غ ضان

معسدددة الكتدد  . 7. ط إنبددا  الددخوا  عمدد  أنبددا  الشحددا (. 7321. )جسددا  الددجيغ عمدد  بددغ يػسددف، القفصدد 
 . لبشان. ب خوت. الثقايية

خالصددة األثددخ فدد  أعيددان القددخن الحدداد   (.7201. )دمحم أمدد غ بددغ فزددل ه بددغ محددّ  الددجيغ ،السحبدد 
 . مرخ . القاهخ .السصبعة الػهبية. 7. ط عذخ

سددالفة العرددخ فدد  محاسددغ الذددعخا  بكددل . مدد  بددغ أحسددج بددغ دمحم معرددػم الحدددش  الحددد ش ع ،السددجن 
 . مرخ . القاهخ .مكتبة دمحم أم غ الخانج . )دون تاريص(. دون شبعة. مرخ

تػضدي  السقاصدج والسددالظ بذدخ  (. 1002. )بجر الدجيغ حددغ بدغ قاسدع بدغ عبدج ه بدغ عمد السخاد ، 
 .(02)السخاد ، . القاهخ . مرخ. فكخ العخب دار ال. 7. ط أل ية ابغ مالظ


