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 :الملخص
نَّ أفضل ما يسعى إليه اإلنسان وخير وما يقدمه ِمَن اإلعمال الصاالة  خدما  ابااهلل ال الع يا  الا ي إ

وال ي جعله ال نوًرا لإلنساني  وخاب  باه الرسااالل الساماوي   ،ال يأبيه الباطل ِمْن بين يديه وال ِمْن خلفه
وبمااا أنَّاه اااان للعلمااا القادامى اليااد الطاولى  فااآ بفساير القاار ن الع اي  وااا ل   ،وامابن باه علااى الب اري 

المبأخرين منه  ممن ا بغل ب ل  ف للوا ب ل  الاثير ِمَن الصعاهلل على طلب  العلا  فقاد جعلها  ال جال 
وال اايا الخلخاالآ ِمااْن بااين  ،لاا  اا ا الاباااهلل الع يا  وساارد اا ا الاادين وم اااعل ناور لهاا   ا ما ثنااه  ةم

 اهالا العلماا وال ي اان له دور فآ خدم  اباهلل ال المجيد.
 ،: البفسااير بالمااأثوروماان أمثلاا  منااااس البفسااير ،اااابه لقااد بعااددل منااااس المفساارين ومدارسااه  وابجاو 

وعلاااى مااار البااااريا  اااهدل  ،نهاااا، والبفساااير الااا ي يجمااا  بيالمةماااود والمااا مو بنوعياااه والبفساااير باااالرأي 
المابباا  اإلساا مي  ة اادًا اااالً  ماان المفساارين الاا ين سااعوا إلااى فهاا  اباااهلل ال فهااًا صااةيةًا يماا د بااين 

ف  غرو أن ةفلل المابب  اإلس مي   ،ويوال  بين ا ثر المروي واالجبهاد ال خصآ ،المنقول والمعقول
قاد  ،وال ريهلل أن ثراا الماببا  اإلسا مي  بمصانفال علا  البفساير .ل البفاسير المبباين  مادة ومنهجاً بملا

ماطااا  الةجااااهلل عااان درر  المخباااواة  ،أغااارى وةفااا  الاثيااارين مااان البااااةثين باااالعاو  علاااى اااا ا العلااا  واء
   .ونفالسه العجيب 

 (.بفسير البيضاوي رح،  ،منهس الخلخالآالالمال المفباةي : )
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Abstract: 

 The best of what a person strives for and the goodness and good deeds he 

offers are the service of the Holy Book of God, which falsehood does not 

come to it from before it or from behind it, which God made a light for 

humanity, sealed the heavenly messages with it, and was grateful to 

humanity, and since the ancient scholars had the upper hand in interpreting  

The Great Qur’an, as well as the later ones among them who occupied 

themselves with that, and thus surmounted many difficulties for the students 

of knowledge, for God Almighty made them bearers of this dear book, the 

lamp of this religion and the torches of light for this nation, and Sheikh Al-

Khalkhali is among these scholars who had a role in serving the Glorious 

Book of God. 

 There are many methods of interpreters, their schools, and their trends, and 

examples of the methods of interpretation are: exegesis with the maxim, 

interpretation by opinion with its two types, praiseworthy and blameworthy, 

and the interpretation that combines them.  Between the narration and 

personal diligence, it is not surprising that the Islamic library was filled with 

hundreds of different interpretations, material and method.  Undoubtedly, the 

Islamic library’s richness in the works of the science of interpretation has 

tempted and motivated many researchers to devote themselves to this science 

and to remove the veil from its hidden pearls, and its amazing preciousness. 

Keywords: (Al-Khalkhali method, explanation, interpretation of Al-Baidawi). 
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 المبحث األول
 وعصرهحياة الخمخالي 
 المطمب األول
 حياتو الشخصية

 أوال: اسمو ونسبو والدتو ونشأتو وموطنو:
، (3/233 ،)الدم اقآ،  با  بااريااو المولى السيد ةسين بن ةسان الةساينآ الخلخالآ

، واااآ مديناا  واااورة (:4/42)اةالاا ، باا  باااريا،  ونسااببه إلااى خلخااال مديناا  بأ ربيجان
وساط الجباال وأاثار قاراا  وما ارعه  فاآ جباال فآ طر  أ ربيجان، مباخم  لجي ن فاآ 

وفاااى اااا   الواليااا  قااا    ،وباااين أردبيااال يوماااان ،بينهاااا وباااين قااا وين سااابع  أياااا  ، اااااق 
ااا والدبااه ون ااأبه فماان خاا ل البةاا  فااآ ابااهلل  (3/492 ، 6::2الةمااوي،  )ةصااين  أمَّ
 .درل  أجد عنه  آا ي ار فيما بسير إلآَّ االط   عليه من ا   المصا ،البراج 

 ثانيا: وفاتو: 
 .(3/233 ،)الدم قآ،  ب  بارياه2125بوفآ سن :  ل  ب ار ابهلل البراج  سوى أنَّه

 المطمب الثاني
 حياتو العممية

: شيوخو:  أوالا
فالخلخاالآ أخا  عان الع ما  ةبياهلل  ،ل  ب ار المصاادر الاثيار عان  ايوخه إال واةاًدا   

 . (3/233 ،باريا )الدم قآ،  ب ال ال هير بمر اجان ال ي اري
 ثانياا: تالميذه:
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ل  بقبصر جهود ال يا الخلخالآ العلمي  على البألي  والبصني  بل بجاو   ل  إلى    
وال  اا  أنَّ اااا ا عااال  البااد لااه ماان ب مياا  بلقااوا عنااه العلااو  وا ااارا   ،البعلااي  والباادري 
 على النةو اآلبآ:

 .(3/346 ، 3113 ،ال رالآ)نآعبد الاري  بن سليمان بن عبد الوااهلل الاورا -2
عبااد الاارةي  باان مةمااد: مفبااآ الدولاا  العثمانياا  المةقااا ال ااهير أةااد أعيااان علماااا  -3

ال مان ال ين اببهجل به  ا وقال وب ينل بةلى مآثرا  ا يا  رةال فاآ مبادأ أمار  
من بلد  ادنه إلى ب د ا راد وقرأ بها العلو  الةامي  والرياضي  والطبيعي  واإللهيا  

وفاااا فااآ المعرفاا  واالبقااان ثاا  اعبنااآ بببمااي  المااادة  علااى المااولى ةسااين الخلخااالآ
ةبى اجبم  فيه من الفنون ما لا  يجبما  فيماا ساوا  ممان عاصار  وااان فاآ جميا  
أجوالاه مثااابرا علاى البةصاايل ال يمال وال يفباار ونماا بااه ة اه فوصاال إلاى المدرساا  
ر السااليماني  وولااآ منهااا قضاااا يناااى  ااهر ثاا  بقاعااد بعااد  لاا  عاان القضاااا واخبااا

البااادري  فوجهااال إلياااه مدرسااا  السااالطان أةماااد برببااا  قضااااا قساااطنطيني  ثااا  ولاااآ 
قضاااا اسبق اًل ونقل منها إلاى قضااا العساار باباا طاولآ فاآ سان  خما  وألا  
ولما عا ل عنهاا أمار بالبوجاه إلاى بلاد  أدناه باا مر السالطانآ ثا  عااد منهاا بطلاهلل 

فااااآ  ااااوال ساااان  خماااا  وولااااآ قضاااااا العسااااار باااارو  أيلااااآ  ،ِمااااْن جانااااهلل الساااالطن 
وخمسين وأل  ث  صار مفبآ الدول  فآ سن  ساب  وخمساين وألا  وبمانال قواعاد 

وقاد قاا   ،جااه فآ الفبيا واسبقل بأمر الدول  ةبى اان برأيه قبال السالطان إبارااي 
ب ل  ا مر أب  القيا  وأفبى بقبله بناا على أنَّه انبه  بعا  الةرماال وانجار أمار  

نساااا  وال أ واد ونقاا  علياااه أمااور غياار  لاا  الهاااا  فااآ  لاا  إلااى غصاااهلل بعاا 
خارجا  عان جااادة ال اريع  فخلعااه صااةهلل البرجما  ِمااْن السالطن  وأفبااى بقبلاه فقباال 
اماا  ارناا  فاآ برجمباه وعلال ةرما  المبارج  بعاد  لا  وااباه الخلاا ثا  عا ل عاان 
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الفبيااا وأماار بالبوجااه إلااى الةااس فسااار ِمااَن البةاار إلااى مصاار و لاا  فااآ ساان  بساا  
مسين ث  بعد ما ةس عاد ِمَن الطرياا ال اامآ ونا ل بالمدرسا  الساليماني  ووجاه وخ

إليااه قضاااا القااد  فبوجااه إليهااا وأ ال منهااا بعاا  أمااور  منااارة ثاا َّ وجااه إليااه قضاااا 
فباهاااااا فسااااافر إليهااااا وأقااااا  بهااااا إلااااى أْن بااااوفآ وااناااال وفابااااه فااااآ ةاااادود  بلغااااراد واء

 .(523-3/522  ،)الدم قآ،  ب  باريا ه2173سن :
مةماااد ا ماااين بااان صااادر الااادين ال اااروانآ: ن يااال قساااطنطيني  أجااال  أفاااراد الااادنيا فاااآ  -3

البةقياا والببةاار ِمااْن اال فاان لاا  بار عااين َمااْن وصال الااى ثماا  ِماْن  االااه وبضاالعه 
ِمَن العلو  فآ عصر  أخ  عن الما  ةساين الخلخاالآ وااان يعار  علياه ةا ايبه 

لااادوانآ في يفهاااا لاااه ةباااى  اااهد لاااه بأنَّاااه علاااى  ااارح العقالاااد العضااادي  للمااا  جااا ل ا
وا ماه فيهاا  ،أفضل منه وِمْن مهلفابه: بعليقال على أماان ِمْن بفساير البيضااوي

و اارح علااى جهاا  الوةاادة البااآ للفنااري فااآ أول  ،ياادل علااى أنَّااه جماا  الفنااون الهااا
 اارةه علااى ايسااا غااوجآ صااعهلل المساال  واااو يقاارأ فااآ الاارو  واعبنااى بااه جماعاا  

ةوا ااآ وبةرياارال ماانه  الساايد المعاارو  بااأ ميرى أمياار واعاا  جااام   واببااوا عليااه
 ،السلطان باي يد اان قد ابهلل قرأبه بعون ال بعالى م  ةوا يه بالرو  وانبفعل به

م اابمل علااى ث ثاا  وخمسااين علًمااا ألفااه باساا   ،ولااه اباااهلل سااما : الفوالااد الخاقانياا 
 ه2147فااااآ ساااان :الساااالطان أةمااااد وجعاااال العلااااو  البااااآ فيااااه عاااادد اساااامه بااااوفى 

 . (587-4/586  ،)الدم قآ،  ب  باريا
 مذىبو العقدي والفقيي ثالثا:

لقاااه وثقافباااه وفاااار  وساااالر  ال  ااا  أنَّ لعقيااادة المسااال  أاميبهاااا وخطوربهاااا فاااآ سااالواه وخا
البساااا  أثااار العقيااادة  ،ن ااااطابه العلميااا ، وا مااار أاثااار أاميااا  بالنساااب  ل لمااا  والعلمااااا

والمبعلمون واا ا يسالاون طاريقه   ،ومهلفابه  البآ يبلقااا القراا ،وامبداد  إلى ب مي ا 
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فاننَّ سالموا ِماَن الفسااد فاآ العقيادة واالنةارا  فاآ السالو  ااانوا ااداة  ،وينهجون منهجه 
ال لةاااا الضااارر والضااا ل بالباااابعين لهااا  والساااالاين  خيااار ودعااااة إلاااى السااابيل القاااوي  واء

 طريقه .
وببضا  سا م  عقيدباه مان ةاماه  ،ة أال السن  والجماع أمَّا م ابه العقدي: فهآ عقيد

ةساااهلل ماااا ابضااا  لاااآ ِماااْن خااا ل بةقيقاااآ  ،علاااى الفااارا الضاااال  واالبجاااااال المنةرفااا 
 لمخطوطه ا ا

اااا م اباااه الفقهاااآ: فهاااو علاااى مااا اهلل اإلماااا  أباااآ ةنيفااا  النعماااان اةالااا ، بااا  بااااريا،  )وأمَّ
4/42:). 

 رابعا: مكانتو العممية وآثاره الخطية
ال    فيه أنَّ ما يقرر ثقاف  العلمااا ومااانبه  ااو مهلفاابه  وب ما به  الا ين أخا وا  مما

ورغا  قلا  المصاادر الباآ بةادثل  ،عنه  العل  وا ابهروا فاآ ا فااا وةادثوا عان  ايوخه 
إال أناااه قاااد  هااار جلياااًا أن ال ااايا الخلخاااالآ أةبااال ماانااا  علميااا   ،عناااه فاااآ اااا ا الجاناااهلل

اماااا أن القااااري لهاااا يجاااد  باةثًاااا ِماااَن الطااارا   ،ودليااال  لااا  مصااانفابه الباااآ ألفهاااا ،عصااار 
فقاد ااان مبماًناا ِماَن اللغا  مالًااا  ،فهو موسوعآ وصاةهلل عل  جا  وثقافا  واساع  ،ا ول

ملًما بالةادي  النباوي ال اري ،  ،لعدة النةو والصر  والب غ  عارًفا بالفقه و راا الفقهاا
ساارين، عالًمااا بااآراا علماااا العقياادة والفاارا والمبالمااين  ةافً ااا لل ااعر ممبللااًا بااأقوال المف

 وغير  ل  مما يةباجه َمْن يبصدَّى لبفسير  يال ال ار الةاي . ،وأقوال السل  الصال 
قااد  ال اايا الخلخااالآ للباارا  اإلساا مآ واإلنسااانآ مجموعاا  ِمااَن المهلفااال فااآ مخبلاا  و 

 فاال لا  بصال إليناا وبعضاها ال  الالاثار اا   المهلالعلو  المعروفا  فاآ  ماناه غيار أنَّ أ
وقااد بنوعاال مهلفابااه وأثااار  ف ااملل اثياار ِمااَن العلااو  االبفسااير  ،مخطوطاا  بنب اار الطباا 

وفيما يأبآ أا  مهلفابه و ثار  الباآ  ،واللغ  والفقه والعقيدة وغير من العلو  البآ بر  فيها
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اةالاااااا ، بااااا  باااااااريا، )(  و 3/346 ، 3113 ،ال رالاااااآ) بيسااااار لااااااآ االطااااا   عليهااااااا
4/42:): 

 ةا ي  على  رح الدوانآ لبه يهلل المنطا.  -2
 ةا ي  على  رح العضدي .  -3
 المفابي  فآ ةل المصابي .  -4
 ةا ي  على بفسير البيضاوي.  -5
  رح الدالرة الهندي . -6
 رسال  فآ المبدأ ا ول وصفابه.  -7
  رح الاافي  البن الةاجهلل. -8

 
 لثالمطمب الثا
 الخمخاليعصر 

يصااطبب بصاابغبها ويبااأثر  ،إنَّ اإلنسااان وليااد بيلبااه البااآ يولااد ويبرعاار  نا االًا فااآ أانافهااا
ب روفها ؛ إ  أنَّ للبيل  البآ ين أ فيها المرا وال رو  البآ بةيط به أثر ع ي  فآ بناا 
ال خصااي  اإلنساااني  ونبوغهااا الفاااري فااآ ميااادين الثقافاا  واإلباادا  و لاا ؛  نَّ مااا يسااطر  
 ،اإلنسان ِمْن بألي  فآ العلاو  والفناون المخبلفا  ال يخلاو ِماْن روح العصار وفاار  ال اال 

 أو اسبجاب  له وانصياًعا لبيارابه.  ،سواا اان  ل  بصدًيا لما او قال  و ال 
وِمااْن انااا اااان ِمااَن االنصااا  وأنااا أابااهلل عاان  لاا  العااال  الفاضاال أْن أضاا  سااطوًرا ِمااْن 

بيلبه البآ ن أ وبرعر  فيهاا و ارو  عصار  الباآ َأةاطال  صفةال ا   ا طروة  عن
 به ِمَن النواةآ اآلبي  بنيجا  غير مخل لقل  المصادر البآ بةدثل عنه:

 



 هـ3665-م  4244السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة  مجلة الدراسات المستدامة . .

 

 

  

1044 

 أوال: الحالة العممية
قامل المهسسال البعليمي  العثماني  وبطورل الةياة العلمي  بفضل البقاليد المسبقرة البآ 

وقاااد ساااار البعلاااي  لةقبااا   ،القديمااا  منااا  عهاااد السااا جق ورثهاااا العثماااانيون عااان الةواضااار 
طويلاا  عنااد العثمااانيين عاان طريااا المهسسااال الرساامي  وغياار الرساامي  ويماننااا القااول أنَّ 
المدار  العثماني  فآ عهوداا ا ولى اانل اسبمراًرا طبيعًيا للن اط البآ بوطدل أراانه 

وااااان  ،وقرماااان ،وقيساااري  ،وقونيااا  ،مثااال: أماسااايا ،فاااآ مااادن ا ناضاااول قبااال العثماااانيين
ياران وبراسابان  الفضال فاآ  هاور اا ا الن ااط للعلمااا الا ين وفادوا مان مصار وساوريا واء

 ، 2:99 ،)أو بونانوالبااااآ بعااااد ِمااااْن أااااا  المراااااا  العلمياااا  والثقافياااا  فااااآ  لاااا  العصاااار
3/596.) 

لعثمانيون عقهلل وأسه  ن ا  المدرس  البآ براه الس جق  ا برا  م  ما أضافه ا برا  ا
ااال فااب  مديناا  جدياادة أْن ياااون امهاا  ا ول اااو إقاماا  جااام  والااى جااوار  مدرساا  واااان 
ا ا البقليد موجه لبن ل  الاوادر اإلداريا  والعلميا  ال  ما  إلدارة دفا  ا ماور فاآ الدولا ، 

 ،لى)أوغفضااً  عاان القيااا  بالمهمااال الدينياا  والعلمياا  والبعليمياا  ال  ماا  للدولاا  والمجبماا 
3112  ، 3/564). 

وقد خبار السا طين العثماانيين ا والال قيما  العلا  والعلمااا فاانال لها  خطاوال ملموسا  
وااناال بداياا  البعلااي  المدرسااآ عناادا  بداياا  مبواضااع   هاارل ماا  أول  ،للب ااجي  عليااه

مدرسااااا  فاااااآ الدولااااا  وااااااآ مدرسااااا  أ نياااااا الباااااآ أقامهاااااا السااااالطان أرخاااااان غاااااا ي سااااان  
 .(366 ،  3113 ،)إينالجي ه842

وجااارى ب اااجي  ن اااا  ا وقاااا  ليااااون ااااو السياسااا  المعبمااادة الباااآ بجاااري عليهاااا الدولااا  
فالمدرس  اآ عبارة عن مهسس  وقفي  باون عنصًرا ِمْن مجم  يض  جامًعا وغيراا ِماَن 

واااآ مهسساا  باادار إدارة  ابياا  لهااا أوقااا   ،المن ااآل الخيرياا  البااآ بساااعد علااى البعلااي 
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 ،)إينالجي أمَّا المدر  فيعاين بمرساو  سالطانآ ،بسابين ودور وأسواا بصر  عليها ِمنْ 
، ولاا  يماا  وقاال طوياال ةبااى اثاارل الماادار  فااآ اافاا  ماادن الدولاا  (:36 ،  3113

واااااو  ،وااناااال علااااو  الاااادين والعربياااا  ِمااااَن المقومااااال ا ساسااااي  فااااآ ثقافاااا  الباااار   ناااا ا 
ولاان الباد لاال عصار مان  ،آاالسبمرار الطبيعآ للعصر العباساآ فالسالجوقآ فاالمملوا

 .(314 ، 2:91 ،) با امي ال
وااناال ةياااة العثمااانيين العلمياا  بااااد بخلااو ِمااَن اإلباادا  فهااآ ببخاا  طريقهااا فااآ مجاااري 

بااال  ، لااا  أنَّ العلااا  بالنساااب  لل ااااهلل البرااااآ المسااال  لاااي  معرفااا  جديااادة ،البقلياااد والببعيااا 
واااان أع اا  القاادر  ،ا جيااال السااابق الاابمان  بعااد ةااد ممااان ِمااَن  العلااو  البااآ أنبجبهااا 

 .(593 ، 2:95،)بروالمانعندا  البفقه فآ الدين
ولمااا اعبلااى الساالطان سااليمان القااانونآ عاارا الساالطن  أراد أْن يضاافآ علااى البعلااي  فااآ 

فبنى اليبه فآ المربف  الثانآ ِمَن المربفعال السبع  الباآ بعار  بهاا  ،دولبه بغييًرا ج رًيا
مثلااال  روة البااااريا الثقاااافآ  ،واااا   الاليااا  الباااآ أطلاااا عليهاااا اسااا  الساااليماني  ،اساااطنبول

ه 86:-74:وقااد  ااال إن اااا بلاا  الالياا  مااا بااين  ،والعلمااآ والبعليمااآ عنااد العثمااانيين
ه( مرةلا  بطاور ااما  فاآ 91:الا   عان قاوة القاانونآ وعبقريا  المعماار سانان )ل: 

فقاد أقاا  ةاول جامعاه عادًدا ِماَن المادار   ،عليهالبعلي  العثمانآ والبجديدال البآ طرأل 
وأقاااي  داخااال  ،وااااان البعلاااي  فيهاااا فاااآ  ااابى المسااابويال وفااارو  البخصصاااال ،والابابياااهلل

امااااا أوجااااد مدرساااابان  ،الالياااا  اباااااهلل للصاااابي  وأربعاااا  ماااادار  عرفاااال بماااادار  الصااااةن
للبخصاااص واماااا: مدرسااا  الةااادي  )دار الةااادي ( ومدرسااا  الطاااهلل )دار الطاااهلل( عرفااال 

إلاى جاناهلل مرافاا أخارى ِماْن مابباال  (.:36،  3113)إينالجيا ،  دار  السليماني بالم
ودار اإلطعااااا  ودار النقاااااا  وااناااال الياااا  القااااانونآ بمثاااال النمااااو د المبطااااور بعااااد الياااا  

وبقااااو  بخاااادمابها العلمياااا  والدينياااا  واإلنساااااني  واالجبماعياااا  والثقافياااا  فااااآ إطااااار  ،الفاااااب 
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فالماادار  ا ربعاا  يبقاضااى  ،ر ااال ماادر  ماان مدارسااهوقااد ربااهلل القااانونآ أجاا ،مبااماال
، ومااادر  دار الةااادي : خمساااون (473 ،  3124 ،)مةماااود *مدرساااواا: سااابون أقجااا 

وبه ا بصادرل مدارساه مادار  الصاةن الباآ  ،ومدر  دار الطهلل: ع رون أقج  ،أقج 
وبا ل  أصابةل بلا   ،أن أاا الفااب  وقاد اربفا  أجار مادر  دار الةادي  إلاى مالا  أقجا 

، واساااابطاعل الماااادار  (3/571 ،  3112 ،)أوغلىالمدرساااا  أرفاااا  الماااادار  العثمانياااا 
السااليماني  أْن بةااااف  علااى ماانبهاااا العاليااا  داخاال البااادرد المعااارو  فااآ المااادار  ةباااى 

ويعببر عصر سليمان القانونآ منعرًجا ةاسًما لن   البعلي  فآ الدول  فقد  ،العهود البالي 
ه، وةدد أنماط المادار  للدراساال العلياا وأخارى 37:ن مها بمراسي  سلطاني  بعد سن :

وقسااا  درجاااال الدراسااا  إلاااى إةااادى ع ااارة قساااًما مجااا أة إلاااى جااا أين: جااا ا يسااامى  ،للااادنيا
وفااآ ااال قساا  يبااود الماابعل  ب ااهادة  ،الدينياا  وجاا ا يساامى الدراسااال ،الدراسااال الفارياا 

وأمر أْن باون الدراس  مجاني  وضمن للب مي  المأال والسان  ،بةوله إلى القس  ا على
واانل الاليبان السليماني  والفاب  نقطبآ بةول  ،واان يبعهد المدار  بالهبال وا وقا 

أرفااا  المسااابويال الباااآ بلغهاااا  ابياااربين فاااآ الةيااااة العلميااا  عناااد العثماااانيين ؛ إ  بماااث ن
الجها  البعليمآ ِمْن ةي  أ االه المعماري  واإلماانال المادي  البآ ببمب  وثراا برامجه 

 .(3/572 ،  3112 ،)أوغلىالبعليمي  وماببابه
 ،البرايا  والعربيا  والفارساي  ،ولقد بأرج  طلهلل العل  فآ الدول  العثماني  بين لغال ث  

فاللغااا  البرايااا  الباااآ أثببااال وجودااااا  ،ا باااه أْن يةسااان اسااابخدامهاوأصاااب  المثقااا  منوًطااا
اما اقببسل أخرى ِماَن  ،المدون من  القرن الساب  الهجري اانل  اخرة بالمفردال العربي 

ةبى جاا السلطان سلي  وفار فآ جعل  ،الفارسي  وسارل م  العربي  واآ ا على  أنا
أمَّا فآ عهد ساليمان القاانونآ فقاد  (.:ص   ،2:97 ،) الصباغاللغ  العربي  لغ  الدول 

                                                           

  2438ا قج : عمل  عثماني  فضي  بساوي رب  أو ثل  البارة ، ساها الغا ي أورخان سن :  *
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وأصاب  إبقاان اللغاال الث ثا  ضارورًيا لاال مباأدهلل أو  ،رجعل فيه الدولا  سايربها ا ولاى
وبعاد أْن  ،وأصب  ا ا المسل  طريق  مثاليا  للوصاول إلاى المناصاهلل السالطاني  ،سياسآ

وأصاب  مثقفاو   ،عرباآانب رل اللغ  البراي  فآ اامل العاال  اإلسا مآ بماا فياه الاوطن ال
ومهماا  (.315 ،2:91) با اا، يبقنواا وةباى العاما  باداولوا الماال منهاا ليسال بالقليلا 

اانل اللغ  المبداول  عند العثمانيين فاآ ةارابه  البعليميا  أو الرسامي  نجاداا قاد أفار ل 
ينيا  ن اطًا علميًا، اان له ثمار بجسد فاآ بارو  مهلفاال اثيارة جادًا فاآ ميادان العلاو  الد

وا دبياا  والباريخياا  وأغلبياا  مهلفيهااا اااانوا نباجااًا للن اااط العلمااآ الاا ي نمااى فااآ الماادار  
الاثياارة المنب اارة فااآ باا د الباار ، وقااد قياال أن ال جديااد فااآ ااا ا الباارا  إ  لاا  يخاارد عاان 
بقليديبااه و اال مهلفااو  يعبماادون علااى باادار  علااو  الساال  ماان بفسااير وةاادي  وقاارااال 

  ،2:52)خليفاااااا ، بعلياااااا أو االخبصاااااار أو البصاااااني  علاااااى غرارااوفقاااااه بال ااااارح أو ال
2/538 ،2/746 ،3/2393.) 

ولااان قباال الةااا  نهالًيااا بالببعياا  فااآ ااا ا البااألي  فااآ  لاا  العصاار بالاا ال يجاادر بنااا أْن 
نااا ار عناااد مسااا  مهلفاااال ا بااارا  نااادر  أنَّاااه يوجاااد بياااار علماااآ ن ااايط لاااه مهلفاااال ااااان 

وفااآ الةقيقاا  أنَّ َمااْن يقاارأ  ،االرياضاايال والفلاا  والطااهلل والايمياااامةوراااا العلااو  العقلياا  
بدقااا  اباااهلل الباااراج  فاااآ اااا   الةقبااا  سااايخرد بةصااايل  خصاااب  فاااآ عمااال رالاااد فاااآ  ااابى 

 .(33، ص 2:97)الصباغ، المجاالل والعلو 
 ثانيا: الحالة السياسية

العا ااار  عااااا الخلخاااالآ فاااآ عهاااد الدولااا  العثمانيااا  ماااا باااين النصااا  الثاااانآ مااان القااارن
واااااان  مًنااااا بةامااااه االضااااطرابال  ،والنصااا  ا ول ماااان القاااارن الةااااادي ع اااار الهجااااري

وقد عاا اإلما  الخلخاالآ فاآ  ال أربعا  سا طين للدولا   ،السياسي  الداخلي  والخارجي 
 العثماني  وا :   
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 ه(.93: -37:السلطان سلي  الثانآ ) -2
 ه(.2114 -93:السلطان مراد الثال  ) -3
 اا(.2123 -2114ن مةمد الثال  )السلطا -4
 ه(.2137 -2123السلطان أةمد ا ول ) -5

وماااا أْن انقضاااى اااا ا  ،ياعببااار عصااار ساااليمان القاااانونآ عصااار الدولااا  العثمانيااا  الااا ابآ
 ،خليفاا  سااليمان ،فقااد اااان ساالي  الثااانآ ،العصاار ةبااى أصاااهلل الدولاا  الضااع  والبفسااا
  فبوةاال أبياه فضاً  عان إضااف   اآا سلطاًنا ضعيًفا ال يبص  بماا يهالاه للقياا  بةفا

، ومااا يمي اا  عهااد ااا ا الساالطان (7/257باا  باااريا،    ،و البعلباااآ و عثمااان )جةاااإليها
 ،او أنَّ و يف  الصدر ا ع   أصبةل بجعل َمْن يبقلداا الةاا  الفعلآ وقالد الجياوا

المخضر  فآ ا عمال السياسي  والةربي   فلوال وجود الصدر ا ع   مةمد با ا صقللآ
لااااان ةساااان سياساااا  ااااا ا  .(364 ، ص3117ه/2538،)المةامآللةااااا الدولاااا  الف اااال

الرجااااال وع ااااا  اسااااا  الدولااااا  ومهاببهاااااا فاااااآ قلاااااوهلل أعااااادالها ةف هاااااا ِماااااَن الساااااقوط مااااارة 
، وِمااااْن أعمااااال مةمااااد با ااااا صااااقللآ أْن (364 ، ص3117ه/2538،)المةامآواةاااادة

  بقيااادة عثمااان با ااا يساااند  ساانان با ااا والااآ :267لااى الاايمن ساان  أرساال جيً ااا ابيااًرا إ
ودخال مدينا  صانعاا بعاد أْن  ،لقما  ثاورة ال ياود وبماان الجايا ِماْن إخمااد الثاورة ،مصر

وِمااْن أعمااال الصاادر ا ع اا  أيًضااا فااب  ج ياارة قباارص وانب اعهااا ِمااْن  فااب  جمياا  القاا   
  .(366 ، ص3117ه/2538،)المةامآأيدي البنادق 

الواقعا  علاى  ،  أيًضاا ةملا  علاى مدينا  أسابرخان:267 ن ل الدول  العثماني  فآ عاا  
بهااد  اساابرداد اإلمااارة ووضاا  ةااد المبااداد روساايا  ،مصااهلل نهاار الفولغااا فااآ بةاار قاا وين

خ ااااي  أْن يااااهدي بوسااااعها إلااااى اساااابي لها علااااى الطاااارا البجارياااا   ،ِمااااْن ناةياااا  الجنااااوهلل
لااى ايمنبهااا علاا إال أنَّ ااا   الةملاا  اااان  ،ى بجااارة البلاادان اإلساا مي وا سااواا الاباارى واء
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"دولااال ياااراي"، عااان البعااااون مااا  الجااايا  ،بسااابهلل امبناااا  خاقاااان القااار  ،مصااايراا الف ااال
العثمانآ وسعيه  خصًيا ؛  ْن يقو  باالسبي ا على أسبراخان وقا ان اما بع ر ضارهلل 

علااى الطريااا  ،الجنااوهلل منهاااالةصااار علااى المديناا  ؛  نَّ الاارو  بنااوا قلعاا  قوياا  إلااى 
-344 ، ص3124-ه2545 ،)طقواالمهدي  إليها ةالل دون بقد  الجايا العثماانآ

345.). 
وفاآ عهاد السالطان سالي  الثاانآ جارل موقعاا  ليبانال البةريا  الباآ اا  ل صاورة البةرياا  
 العثمانيا  والجايا العثماانآ الا ي اعببار  اثياارون ال ياقهار، وبفصايل  لا  أنَّاه بعاد ا دياااد

 ،وخاصااا  بعاااد فاااب  ج يااارة قبااارص ،الخطااار العثماااانآ فاااآ البةااار المبوساااط علاااى أوروباااا
بةااال  فيليااهلل الثااانآ ملاا  إساابانيا ماا  البابااا  ،وبعاا  المواقاا  علااى البةاار ا دريااابياآ

 ،وجمهوريااا  البندقيااا  لوقااا  البقاااد  العثماااانآ بابجاااا  إيطالياااا ِماااْن جهااا  ،بياااو  الخاااام 
اا علاى ةسااهلل أوروباا وبخاصا  فاآ  امال أفريقياا مان واسبرداد جمي  المواق  البآ فبةو 

، فجمعااااوا مااااالبين وث ثااااين ساااافين  (348 ، ص 3124-ه2545 ،)طقااااواجهااا  أخرى
الاا ي أبةاار إلااى  ،وساالموا لااواا القيااادة إلااى الاادون يوةنااا النمساااوي ،وث ثااين ألاا  جناادي

ا وروباآ واناا  ا ابب  ا ساطوالن العثماانآ و  ،أةاد فارو  البةار ا ياونآ ،خليس باابرا 
أساافرل عاان  ،فااآ معرااا  بةرياا  طاةناا  اااآ إةاادى أاباار المعااار  فااآ الباااريا الةاادي 

 ،  ص 3117ه/2538،)المةااامآانبصااار ا وروبيااين وانهاا ا  العثمااانيين ا يماا  منارة
بل انبه  فرص   ،، ول  باقعد ا   الةادث  ام   الصدر ا ع   مةمد با ا صقللآ(368

وباا ل الاانف  والنفااي  فااآ  ،ال ااباا وعااد  إماانياا  اساابمرار الةاارهلل لبجهياا  أسااطول جديااد
  اااان قااد باا   بناااا مالبااان وخمسااون 2683بجهياا   وبسااليةه ةبااى إ ا أقباال صااي  ساان : 

ففضااالل البندقيااا  أْن  ،وأعلااا  الصااادر ا ع ااا  البنادقااا  باسااابعداد  للجولااا  الثانيااا  ،سااافين 
 ،)طقاااااوا 2684وقعااااال مااااا  الدولااااا  العثمانيااااا  معااااااادة بااااا ل  سااااان : بجااااان  للسااااا   و 
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، فبفرغ العثمانيون لمةارب  إسبانيا البآ عادل الةاب ل (:34 ، ص 3124-ه2545
واااا ل  ا ماااوا أميااار البغااادان الااا ي بمااار د علاااى الدولااا  طلًباااا ل سااابق ل، بااااوفآ  ،باااون 

 ، 3117ه/2538،)المةاامآه93: ، الموافاا سان  2685السلطان سالي  الثاانآ سان  
وفااااآ عهااااد ااااا ا الساااالطان باااادخلل الدولاااا   ،، وبااااول ى بعااااد  ابنااااه مااااراد الثالاااا (369ص

ملًااااا علاااى بولنااادا بعاااد  ،العثمانيااا  فاااآ انبخااااهلل ةليفهاااا "أبياااين باااابوري"، أميااار برانسااال انيا
وب ا بةولال الةمايا  العثمانيا  علاى بولنادا ِماْن ةمايا  اسامي  إلاى ةمايا   ، غور العرا

اااا أاااا  ماااا ةصااال فاااآ عهاااد السااالطان (351 ، ص3124-ه2545 ،)طقوافعليااا  ، أمَّ
فبعااد وفاااة  ،علااى ةساااهلل الدولاا  الصاافوي  ،مااراد الثالاا  اااو البوساا  العثمااانآ فااآ ال اارا

فأرسل  ،بنا   أبناه  على السلط  ،ال ا  طهماسهلل ا ول ِمْن غير أْن يسمآ َمْن سيخلفه
 د فااار  لفااب  مااا بيساار ِمااْن الصاادر ا ع اا  مةمااد با ااا صااقللآ ةملاا  عساااري  إلااى باا

 ،ثا  با د داغسابان ،ثا  أ ربيجاان ال امالي  ،فضموا إلايه  ِماْن أم اهاا با د الاارد ،مدنها
اا  سياسااي  عنيفاا ، عناادما بقل ااص نفااو   بعرضاال الدولاا  العثمانياا  بعااد ااا   الغاا وال لخض 

عد  ، فعم ل الفوضى ب:268الصدر ا ع   مةمد با ا صقللآ، ومن ث  قابل فآ سن  
موباااه بفعااال ضاااع  ةلفالاااه وبمااار د اإلنا ااااري ، وراح الاااوالة يبنافساااون فيماااا بيااانه  علاااى 

  أباار  العثماااانيون صااالةًا مااا  الصااافويين، 26:1وفاااآ عاااا   ،منصااهلل الصااادارة الع ماااى
اعبرفااوا فيااه بمااا باا  ضاامه إلااى الدولاا  العثمانياا ، إضاااف  إلااى جنااوهلل أ ربيجااان بمااا فيهااا 

ل  اسااببهلل ا مان علااى ةادود الدولاا ، إن فاآ ال اارا أو وبعاد إباارا  الصا ،العاصام  ببرياا 
فااآ الغاارهلل، فثااار اإلنا اااري  فااآ القسااطنطيني  وفااآ الواليااال ن اارًا لهبااوط قيماا  أجااورا ، 
ا ماار الاا ي دفاا  الصاادر ا ع اا  الجديااد، ساانان با ااا، أن ي ااغله  بااالةروهلل ماا  النمسااا 

علاايه  الهاا ال ، وفقاادوا فااآ المجاار، ون اارًا لمااا وصاال إليااه اإلنا اااري  ماان فوضااى بوالاال 
إال أنَّ أماراا  ،بع  الق  ، وعلاى الارغ  مان أن سانان با اا اسابطا  أن يسابرداا الةقًاا
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ا فااا ا والبغااادان وبرانسااال انيا اسااابغلوا الموقااا  وانبصاااروا علاااى الجياااوا العثمانيااا  فاااآ 
ص  ، 3124-ه2545 ،)طقوابضاااااااااع  معاااااااااار  واسااااااااابردوا مااااااااانه  بعااااااااا  المااااااااادن

 .(354و352
 ل عثمااان بعااد وفاااة مااراد الثالاا  ابنااه مةمااد، الاا ي خاارد عاان القاعاادة البااآ بااول ى عاارا 

اساابفةلل منااا  أيااا  جاااد  سااالي  الثااانآ، وااااآ بااولآ الصااادر ا ع ااا  قيااادة الجااايا، فقااااد 
الجياااوا بنفساااه وخااارد لقباااال المجااار والنمساااا، وانبصااار علااايه  فاااآ موقعااا  اااار ل سااان  

قاااااارن الساااااااب  ع اااااار . وفااااااآ بداياااااا  ال(379ص ، 3117ه/2538،)المةااااااامآ 26:7
 ،ةصاااالل فااااآ ا ناضااااول ثااااورة داخلياااا  اااااادل أْن باااااون عاقببهااااا وخيماااا  علااااى الدولاااا 

وخ صاابها أنَّ  ،خصوًصااا وأنَّ نااار الةااروهلل ااناال م اابعل  علااى ةاادود المجاار والنمسااا
قالاد إةادى فارا اإلنا ااري  الباآ نفيال إلااى ا ناضاول عقاًباا لهاا لعاد  ثبابهاا فاآ موقعاا  

أى النباااآ صااالى ال علياااه وسااال  فاااآ مناماااه يب ااار  بالنصااار علاااى ادعاااى أنَّاااه ر  ،اااار ل
فأعلن العصيان وثار على الدول  وقا  بعدد ِمَن الفبن إلاى جاناهلل  اقيقه، ثا َّ  ،العثمانيين

لان  قيقه اسبمر يعصآ الدول  إلى أْن  ،مال بعد أْن أصيهلل بجراح فآ إةدى المعار 
الال جيو اه عان  خرااا فاآ المناو اال أعطبه والي  البوسن  ليةارهلل ا وروبيين ةبى 

وأعقبل ا   الثورة الابيارة ثاورة أخارى فاآ إساطنبول  ،المسبمرة بينها وبين النمسا والمجر
اآ ثورة الخيال ، ال ين طالبوا ببعويضه  عما لةا به  ِماْن أضارار جار اا الثاورة الساابق  

 مجاااااااااادًدافاساااااااااابعانل الدولاااااااااا  علاااااااااايه  بجنااااااااااود اإلنا اااااااااااري  وأدخلاااااااااابه  فااااااااااآ طاعبهااااااااااا 

 .(379 ، ص 3117ه/2538،)المةامآ
 ثالثا: الحالة االجتماعية واالقتصادية:

ااناال الدولاا  العثمانياا  ببااأل  ماان عاادة  ااعوهلل لااان أامهااا  ااعبان امااا: الباار  والعاارهلل  
فالبر  ال ين منه  الس طين والعرهلل ال ين ي الون ج ًاا ابيًرا ِمَن الدول  العثماني  واا ا 
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ِمَن ال عوهلل ا خرى االهنود وا وربيين لانها أقل أامي  لقلا  أفرادااا باإلضاف  إلى عدد 
 .(:2-9/29ه، 2517 اار، )ونفو اا وقل  أامي  لغبها

وقاااد وضاااا  الساااالطان مةمااااد الفاااااب  أساااا  الن ااااا  اإلداري للدولاااا  ثاااا َّ أاملهااااا الساااالطان 
بو اااال   واانااال للدولااا  ايلباااان ةاامباااان بخااابص البااماااا ،ساااليمان القاااانونآ فيماااا بعاااد

واخبصاصاااال مخبلفااا  فطبقااا  القاااوالر بقاااد  إلاااى أبنالهاااا بعليماااا بنااااول البربيااا  العسااااري  
وببنااااول أيًضاااا الناااواةآ البثقيفيااا  العلميااا  المةضااا  بينماااا ااااان اابماااا  الهيلااا  اإلسااا مي  

 .(567-2/566 ،  2:91-ه2511 ،ال ناوي)مقصوًرا على الدراسال اإلس مي 
لجاايا وفااآ اإلدارة المرا ياا  وفااآ ةاوماا  الواليااال وفااآ الااب ط فعماال أفااراد القااوالر فااآ ا

اااا أفاااراد  ،الساالطانآ وااااان أعلاااى منصاااهلل وصااالوا إلياااه اااو منصاااهلل الصااادارة الع ماااى وأمَّ
الهيل  الديني  اإلس مي  فقد  غلوا مناصاهلل القضااا واإلفبااا وبادري  علاو  الادين واللغا  

قام  ال عالر الديني  واإل را  على والم ارا  على نةو ما فآ إدارة ا وقا  الخيري   واء
المساجد والمهسسال الديني  والخيري  واان أفاراد ِماَن الهيلا  الدينيا  اإلسا مي  يصاةبون 
 ااابى فااارا الجااايا إلاااى مياااادين القباااال ويقوماااون قبااال المعراااا  ببساااخين الجناااود روةًياااا 

باآ بادور ةاول أاميا  وي ارون له  اآليال القر ني  الاريما  وا ةاديا  النبويا  ال اريف  ال
الجهاد فآ سبيل ال وي رةون له  مواق  الصةاب  ةبى اسبطاعل الجيوا االس مي  
أْن بد  معاقل االعداا واان أعلى منصهلل يصل إليه أفراد ا   الهيل  او منصهلل  يا 

واان البعاون والبناصر بين الطبقال وال اعوهلل المخبلفا  ساالًدا وقوًياا ولا  ياان  ،االس  
  مجبماا  الفوضااى أو انةطاااط اآلداهلل امااا ياا ع  المسب اارقون باال اااان مبمسااًاا المجبماا

 ، 2:91-ه2511 ،ال ااااناوي)بااااآداهلل وأةاااااا  اإلساااا   فااااآ مع اااا  ال ااااهون وا وقااااال
2/472). 
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 المبحث الثاني
 منيج الشيخ الخمخالي

اخبلفال منااااس الماهلفين وطاارا بةااثه ، فلاال ماانه  مانهس خاااص بااه يساير عليااه ويببعااه 
بأليفه ابابهن ففآ ا ا الاباهلل لا  يضا  المهلا  معاالس منهجاه فاآ مقدمباه، لا ا ااان فآ 

ال بااد ماان بيااان ماانهس المهلاا  فااآ ابابااه ااا ا وبوضاايةه فبعااد اساابقرالآ لهاا ا المخطااوط 
 بنسخه الث ث  ابض  لآ معال  منهس مهلفه وبفصيله فيما يأبآ:

 أوالا : المعالم العامة لمنيج المؤلف:
بفسااير البيضاااوي ل يااال الاريمااال بالماا  : "قولااه" ثاا  ي اار  ب اارح يصاادر المهلاا    -2

القااول منبقًيااا بعاا  عبارابااه ولااي  ااال القااول، فباادأ بسااورة ياا  إلااى  خاار القاار ن فااآ 
 المخطوط بنسخه الث ث .

بعاااد إياااراد  قاااول البيضااااوي يقاااول : دفااا  لماااا يقاااال، بعاااداا يباااين رأياااه بقولاااه: ووجاااه   -3
)ورفعععش بشعععر النتفعععا  النفعععي قاااول البيضااااوي : الااادف ، مثاااال  لااا  : عناااد  ااارةه 
ةياا  قااال المهلاا  : دفاا  لمااا يقااال ماان أن مقبضااى مااا  المقتضععي إعمععال مععا بععع إال 

)سااورة  ((َمععا َىععَذا َبَشععرااالم اابه  بااا لااي  اااو نصااهلل ب اار امااا فااآ قولااه بعااالى : ))
فااآ  لععيسإنَّمااا يعماال بما اابهبها بااا  مععا، ووجااه الاادف  : أنَّ (42يوساا ، ماان اآلياا  : 

مخطوط:  رح الخلخالآ على بفساير ) إالالنفآ واهنا انبفى وجه ال به النبفاضه با 
 .[(5البيضاوي : ]أ/

عند نقله عن العلماا أو الابهلل أةياًنا بنقلها بالنص وأةياًنا ببصر  وقد بينل  ل    -4
 فآ مواضعه.

: وفاآ يورد القول بارة باس  المهل  نةاو: قاال الجاواري، وأخارى باسا  الابااهلل مثال  -5
 القامو ، وبارة ي ار القول وال ي ير إلى صاةبه وال إلى الاباهلل نةو: قيل أو قال.
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و ح : يعناآ  ،اسبعمل بع  ا لفا  المخبصارة مثال : الماص : ويقصاد المصان   -6
 ةينل .

وضااا  عنواناااال الساااور بأسااامالها المعروفااا  إال فاااآ بعااا  المواضااا   ارااااا بغيااار   -7
باساا  : سااورة البن ياال، وسااورة غااافر باساا  : سااورة اساامالها منهااا :  ااار  لسااورة ال ماار 

 المهمن.
 ثانياا : منيجو في التفسير بإيراد األقوال فيو من المأثور:

ابباا  المفساارون فااآ بفاساايرا  طريقاا  أنهاا  إ ا لاا  يجاادوا مااا يفسااروا بااه القاار ن بااالقر ن أو 
علاايه  والبااابعين، وال القاار ن بالساان  رجعااوا إلااى المااأثور ِمااْن أقااوال الصااةاب  رضااوان ال 

ريااهلل أنَّ بفسااير الصااةاب  أصااوهلل ِمااْن بفسااير َمااْن جاااا بعاادا ، فاااان ِمااْن ماانهس المهلاا  
 الرجو  إلى المأثور ِمْن قوله ، وِمْن أمثل   ل  :

ِ اأْلَْعَمععى)و)) ااار المهلاا  عنااد  اارةه قااول البيضاااوي :   -2 )سااورة الصااافال،    اْلَمععَِ
فقال: وعن ابان عباا  رضاآ ال عنهماا: اا   يم المالئكة أو أشراف (9من اآلي  : 

)مخطوط:  اارح الخلخااالآ علااى بفسااير الابباا  ِمااَن الم لااا ، وعنااه أ اارا  الم لااا 
 .[ (26البيضاوي: ]أ/

، قاال: قاال الةسان رةماه )أو الجيعال باليدايعة عند  رح المهل  قول البيضااوي:   -3
طوط:  ااارح الخلخاااالآ علاااى )مخال: إةيااااها  أْن يخااارجه  ِماااْن ال ااار  إلاااى اإليماااان

 .[ (4بفسير البيضاوي ]هلل/
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 ثالثاا : منيجو في إيراد القراءات القرآنية :
ل  يبر  المهل  فآ  رةه لبفسير البيضاوي القرااال القر ني  دون دراس  وبةليال وبياان 

عرابي  إضاف  إلاى اإل اارة إلاى القارااة الصاةية   ،)الجا ري *ما فيها من معانآ لغوي  واء
، وِماااَن (331 ، ص 3112 -ااااا 2533 ،)الجرماااآ *منهاااا وال اااا ة (.:/2باا  بااااريا،  

 ا مثل  على  ل  :
)وقعرأ عاصعم وحمعزة فِمَن القرااال الباآ بينهاا المهلا  عناد  ارةه قاول البيضااوي:   -2

 -)ساورة ص  ((َأقُعولُ ةيا  قاال : أي : برفعاه فقاط ونصاهلل الثاانآ باا)) برفش األول 
: الةااا يمينااآ أو أنااا الةقاان وقولااه : )وقرلااا ماادفوعين علااى ؛ أي (95ماان اآلياا  : 

ةاااا   الضاااامير ماااان أقااااول(؛ أي : والةااااا أقولااااه، فرفاااا  ا ول علااااى أةااااد الااااوجهين 
 .[(:3)مخطوط:  رح الخلخالآ على بفسير البيضاوي: ]هلل/الم اورين

وِمااَن القاارااال ال ااا ة مااا  ااار  فااآ  اارةه لقااول البيضاااوي : )بفااب  الباااا( فقااال :   -3
)مخطوط:  اااااارح الخلخااااااالآ علااااااى بفسااااااير البيضاااااااوي: ومااااااًا واااااااآ قاااااارااة  ااااااا ةمعل
 .[(24]هلل/

 رابعاا : منيجو في إيراد مسائل العقيدة وأقول الفرق اإلسالمية :
يعد ا ا الجانهلل وااو جاناهلل العقيادة والارد علاى الفارا مان الجواناهلل الخطيارة؛ إ  
يةباااد إلااى ةجاا  مقنعاا  ودلياال دامااب، والمهلاا  أورد فااآ ابابااه ااا   مسااالل فااآ العقياادة 

                                                           

القارااة الصاةية  : ااآ اال قارااة وافقال العربياا  ولاو بوجاه، ووافقال أةاد المصااة  العثمانيا  ولااو  *
 اةبمااًل، وص  سنداا، وقد أجم  العلماا على صةبها لبوافر  روط الصة  فيها

 القااارااة ال اااا ة: ااااآ القااارااة الباااآ باااروى أةااااًدا، وخالفااال أةاااد  اااروط الصاااةية  امخالفبهاااا لرسااا  *
 مانآ.المصة  العث
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)ال هرساااابانآ،  *منهااااا االسااااماا والصاااافال وغيراااااا، وأيضااااًا  ااااار  راا الفاااارا اا  اااااعرة
وغياارا ، فنجااد   (.:4-2/49 ،ه2515آ، )ال هرساابان *والمعب لاا  (.5:/2 ،ه2515

 بعد أْن يصدر قول البيضاوي ي رةه بنيراد ا   المسالل وفيما يأبآ أمثل  على  ل :
 )ألنيم ممن عمم اهلل أنيعم ال يؤمنعون ما  ار  المهل  عند  رح قول البيضااوي:   -2

قضااا ةي  قال: يعناآ: إنَّ علا  عاد  إيماانه  بعلاا علا  ال بعاد  إيماانه  وثباول ال
ال لاا   جهلااه  منااه بعااالى بااأنه  ماان أااال النااار فيمبناا  إيمااانه  وعااد  دخااوله  النااار واء
بعالى عن  ل  علوا ابيرًا، ويل   أيضًا بخبل  المقضآ عن قضاله أنه باطل أيضًا 
ااا ا علااى طريااا ا  اااعرة، وأمااا المعب لاا  ةياا  منعااوا اااون العلاا  ا  لااآ علاا  الافاار 

)مخطوط:  اااارح بابعااااًا لوجااااود المعلااااو  مسااااببًا عنااااهوالمعاصااااآ جعلااااوا علمااااه بعااااالى 
 .[(4الخلخالآ على بفسير البيضاوي: ]أ/

فقاال:  )وىو ال يمنعش تعأثيره قعدرة اهلل ما أورد  المهل  بعد  رةه قوله البيضااوي:   -3
أي: الما اور ِماَن القارالن ال يمنا  وال يارد مااا  ااهلل إلياه ا  ااعرة ِماْن أنَّ فعال العبااد 
بقدرة ال وبأثيراا، وال يمنعه أيضًا ماا فاآ الما اور ِماْن إساناد الفعال إلاى العباد، فاننَّ 

)مخطاااوط:  ااارح الخلخاااالآ علاااى ا ساااناد إلياااه باعبباااار قدرباااه الااساااب  الغيااار المهثرة
 .[(49يضاوي: ]أ/بفسير الب

                                                           

ا  اعرة : ا  فرق  ِمَن الفارا الا ميا  أصاةاهلل أباآ الةسان ا  اعري ابخا ل اا   الفرقا  البارااين  *
وا دل  العقلي  والا مي  وسيل  لمةاجج  الخصو  ِمَن الفرا ا خرى، إلثبال ةقاالا الادين والعقيادة 

 اإلس مي  وعلى طريق  ابن ا هلل.
المعب ل  : فرق  ا مي  بنبسهلل إلى اإلس   أسسها واصل بن عطاا، ا ابهرل اا   الفرقا  باالعبمااد  *

علاااى العقااال فاااآ فهااا  العقالاااد والقاااول با صاااول الخمسااا  وااااآ : البوةياااد، والعااادل، والوعاااد والوعياااد، 
بخلاا القار ن،  المن ل  بين المن لبين، وا مر بالمعرو  والنهآ عن المنار، ويلقبون بالقدريا ، ويقاول

 ويفرقون بين ال ال والصفال.
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 خامساا : منيجو في إيراد مسائل الفقو وأصولو :
عاار  المهلاا  بعاا  المسااالل الفقهياا  فااآ  اارةه لبفسااير البيضاااوي واااان منهجااه فيهااا 

 أنَّه يعر  المسأل  ويع واا إلى القاللين بها دون البرجي  بين ا قوال مثال  ل  :
)وفيعو دليعل عمعى قاول البيضااوي:  فِمَن المسالل الفقهي  ما  ار  المهل  عناد  ارح  -2

ةي  قال: أ ار إلى ما رج  عند  مما  اهلل  أن العظم ذو حياة فيؤثر فيو الموت 
إليااه ال ااافعآ رةمااه ال ِمااْن أثبااال الةياااة فااآ الع اا  وصاايروربه نجًسااا بعااد المااول، 
ااا الةنفياا : فااالع   طاااار عناادا  وااا ا ال ااعر والعصااهلل لعااد  ةلااول الةياااة فيهااا  وأمَّ

)مخطاااوط:  ااارح الخلخاااالآ علاااى بفساااير البيضااااوي:   فااا  ياااهثر فيهاااا المولعنااادا
 .[(42]أ/

)أمعر بالشعكر وِمَن المسالل ا صولي  ما  ار  المهل  ةي   ارح قاول البيضااوي:   -3
نااار ال اآا أمار بنيقاعاه علاى نةاو ماا قاالوا:  من حيث إنو إنكار لتركو  ث َّ قاال: واء

:  رح الخلخاالآ علاى بفساير البيضااوي: )مخطوط إنَّ النهآ عن ال آا أمر بضد 
 .[(8]أ/

 سادساا : منيجو في فنون المغة :
إنَّ ِمْن أا   الل البفسير وأدوابه اللغ  العربي  وفنونها وال بد للمفسر أْن يعبمد عليها وال 
غنااى لااه عنهااا؛  نَّااه بهااا يفهاا  المااراد ِمااْن ا مااه بعااالى، واعبناااا المهلاا  بهاا ا الفاان باادا 

ةياا  ااااب  بالجوانااهلل اللغوياا  والنةويا  والصاارفي  والب غياا ، واااان منهجااه فيهااا واضاًةا، 
 على وفا اآلبآ :

اعبناااى المهلااا  بالجواناااهلل اللغويااا  وبياااان معناااى المفاااردة القر نيااا  ةيااا  يااا ار قاااول   -2
البيضاوي فآ بفسير اآليال ث  يبين معانيه معبمًدا على معاج  اللغ  وأقوال ألمبها، 

)أو فال إغاثة ليعم  كقعوليم : أتعاىم عند  رح قول البيضاوي: مثال  ل  : ما  ار 
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ةيااا  قاااال: أي : المسااابغي ، قاااال الجاااواري: الصاااريا : الصاااار ، وااااو  الصعععريخ 
)مخطوط:  ارح الخلخاالآ علاى بفساير المغي  والمسبغي  أيضًا، وااو ِماَن ا ضاداد

 .[(:البيضاوي: ]هلل/
اعبناله بالجوانهلل النةوي : فقد  ار ا وجه اإلعرابي  فآ اثيار ِماَن المواضا  منهاا:   -3

فقاال:  )ىو المستحق لعبادتكم والمالك ما  ار  المهل  فآ  رةه لقول البيضاوي: 
جعل  لا : مببدأ وال : خبر  وربا  : خبًرا ثانًيا وقيل :  لا  : مببادأ وال: بادل ولاه 

)مخطاوط:  ارح الخلخاالآ علاى بفساير البيضااوي: ما: خبار  لا المل : مببدأ وخبرا
 .[(41]هلل/

ِمْن ضمن ما اعبنى به أيضًا الجوانهلل الصرفي ، واابمامه به   المسالل اان جلًيا،   -4
ةي  اان يورد اللف  ويباين ةاال بنيباه وماا يطارأ علياه ِماْن بغيارال باهدي إلاى بغيار 

 معنا  وِمَن ال وااد على  ل  :
  :ةياا  )أو فعمععو عمععى أنصععو أصععمو مااا  ااار  المهلاا  عنااد  اارح قااول البيضاااوي ،

)مخطاااوط:  ااارح قاااال: ِماااْن بقالاااه علاااى معناااا  المصااادري اأنَّاااه قيااال: نااا ل بن يً  
 .[(3الخلخالآ على بفسير البيضاوي: ]هلل/

  :فقااال: علااى أْن يااااون )بالتشععديد وأيضااًا مااا أورد  فااآ  اارح قااول البيضااااوي ،
)مخطوط:  ااارح الخلخاااالآ علاااى فأدغمااال البااااا فاااآ الساااين ،أصاااله: يبسااامَّعون

 .[(26بفسير البيضاوي: ]أ/
ا ل  مما أعبنى باه الجواناهلل الب غيا  وأولاى اا ا الجاناهلل أاميا  ونجاد اا ا واضاًةا  -5

فااااآ طيااااال ابابااااه وِمااااْن ا مثلاااا  علااااى  لاااا : مااااا  ااااار  المهلاااا  عنااااد  اااارةه قااااول 
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ةي  قال:  (.2/253اا، ص 2534)للجاة ،  *)عمى سبيل االستعارة البيضاوي: 
أي: يجعل البرايهلل ِمَن االسبعارة البخيلي  بأْن يخيل الةسرة ويفر  اما فآ قوله : 
لسااان الةااال ناااطا بااا ا، فياااون أثبااال الةساارة ل ساابةانه وبعااالى، ابخيياال اللسااان 

 .[(7)مخطوط:  رح الخلخالآ على بفسير البيضاوي: ]أ/للةال
خ ل بةقيقآ له ا المخطوط ل  ي ار المهلا  مان ال اعر أما ما يخص ال عر فِمْن  -6

إال القليل فآ بعا  المواضا  وأ اار اناا مثاااًل للداللا  علاى  لا : ماا أورد  المهلا  
ةيا  قاال: أولاه: فألقيناه  )كقولو : وال ذاكعر اهلل إال قمعيال فآ  رح قول البيضاوي: 

)مخطااوط:  اارح قااواًل جمي .. عباًبااا رفيفًااا و .غياار مساابعبهلل قبلااه : ف اربااه ثاا  عابببااه
 .[(27الخلخالآ على بفسير البيضاوي: ]هلل/

 
 الخاتمة

فآ نهاي  البة  أجد من الضروري أن أجمل ما اان نبيج  للماادة الباآ بةثبهاا 
 وأوج اا باآلبآ : ،فآ بةثآ

 إسهامًا ابيرًا فآ الن اط العلمآ ال ي ساد عصر . ل ياأسه  ا -2
موسوع  علمي  مبنوعا ، فهاو مفسار وفقياه وأصاولآ بةا  –رةمه ال  –يعد ال يا  -3

وماابال  ونةااوي وب غااآ وغياار  لاا ، ويمااان عماال دراسااال علمياا  ةااول جهااود  فااآ 
 ال عل  من ا   العلو  ودراس  منهجه فيها.

                                                           

االسبعارة : اآ اسبعمال لف  فآ غير معنا  ا صلآ، لع ق  الب ابه بين المعنى ا صلآ للالم   *
وبين المعنى المراد منها م  وجود دليل لف آ أو معنوي يمن  ال ان من إرادة المعنى ا صلآ 

 ه ة  أةد أراان.للالم  بهد  البوس  فآ الفارة، أو اآ ب بي
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لناا مادى ثقافا  المفسار واط عاه علاى العلاو  ال ارعي  المخبلفا ، اماا أعطال  ابض  -4
 عل  البفسير السيما علمآ النةو والب غ .صورة واضة  لمدى اربباط ا   العلو  ب

فهو  ،خالآ فآ  رةه لبفسير البيضاوييع  الجهد ال ي أنفقه ال يا الخلبنوعل طب  -5
لاا  يقبصاار علااى جماا  ا قااوال المااأثورة وة ااد اآلراا المةبملاا  البااآ ردداااا السااابقون 

 ،باال أضااا  إلااى ااا ا الجهااد جهاادًا  خاار عقلياااً  ،فااآ  اارح ااا   اآلياا  أو بلاا  فةسااهلل
ودقااا  الفهااا  وعماااا  ،وبراعااا  العااار  واإلياااراد ،بمثااال فاااآ ةسااان البصاااني  والبربياااهلل
 االسبيعاهلل لما يورد من  راا وأقوال

ةاارص علااى ع واااا إلااى أصااةابها وسااوقها مقروناا  بأدلبهااا، ثاا  باارا  بعااد  لاا  ينقااد  -6
أو يارف  اآلراا  ،وينبخهلل من اآلراا ما بسند  الةج  ويدعمه الدليل ،ويفس ر ويةلل

جميعهااا منبهيااًا إلااى رأي جديااد ياارا  جااديرًا بااالقبول ماان جهاا  النقاال أو العقاال أو ماان 
 جهبها معًا.

ففس ار القار ن  ،م د ال يا الخلخالآ فآ  رةه بين البفسير بالمأثور والبفساير باالرأي -7
 بالقر ن والسن  وأقوال الصةاب  والبابعين.

العمال ويجعلاه خالصاا لوجاه الااري  فهاو نعا  الماولى  وفآ الخبا  اساأل ال أن ينفا  بها ا
 ونع  الوايل
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 المصادر والمراجش
ه(، )باااا  باااااريا(: الن اااار فااااآ 944اباااان الجاااا ري،  اااام  الاااادين أبااااو الخياااار )ل: -2

 –القااارااال الع ااار، بةقياااا: علاااآ مةماااد الضااابا ، دار الاباااهلل العلميااا ، بيااارول 
 لبنان، هلل ط.

 (: باااااريا الدولاااا  العثمانياااا ، برجماااا  عاااادنان مةمااااد 2:99، ) أو بونااااان، ليلمااااا   -3
 .2سلمان، مهسس  فيصل، برايا، ط

(: الدولا  العثمانيا  بااريا وةضاارة، نقلاه إلاى 3112أوغلى، أامل الدين إةسان ،) -4
 .2العربي  صال  سعداوي، إرسياا، مابب  ال روا الدولي ، القاارة، ط

لاا  العثمانياا  ِمااَن الن ااوا إلااى االنةاادار، (: باااريا الدو 3113إينالجياا ، خلياال ، )  -5
 .2برجم : مةمد ا رنهوط، دار المدار اإلس مآ، بيرول، ط

(: مةاضرال فآ ا دهلل المملواآ والعثمانآ، مطبعا  2:91با ا، عمر موسى، ) -6
 اإلةسان دم ا، هلل ط.

 (: باااااااريا ال ااااااعوهلل اإلساااااا مي ، برجماااااا : منياااااار 2:95بروالمااااااان، لاااااااارل ، )  -7
 .21ر العل  للم يين، بيرول، طالبعلبلاآ، دا

الجااة  ، لعمارو باان بةار باان مةباوهلل الانااانآ باالوالا، الليثااآ، أباو عثمااان  )ل:  -8
 ه(: البيان والببيين، دار ومابب  اله ل، بيرول، هلل طا.2534اا(، )366

جةاااا،  ااافيا و البعلبااااآ، منيااار  و عثماااان، بهااايس ، )بااا  بااااريا(: المصاااور فاااآ  -9
  يين، هلل ط ل.الباريا، دار العل  للم

 – (: معجاا  علااو  القاار ن، دار القلاا  3112ه/2533الجرمااآ، إباارااي  مةمااد ، ) -:
 .2دم ا، ط
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اااا(، 737الةمااوي،  ااهاهلل الاادين أبااو عبااد ال ياااقول باان عبااد ال الرومااآ )ل: -21
 .3(: معج  البلدان، دار صادر، بيرول، ط6::2)

لمةبااآ ، )ل: الةمااوي، مةمااد أمااين باان فضاال ال باان مةااهلل الاادين باان مةمااد ا  -22
ه(، )باا  باااريا(:  خ صاا  ا ثاار فااآ أعيااان القاارن الةااادي ع اار،  دار 2222
 .بيرول، هلل ط ل –صادر 

(: ا   ال نون عان 2:582ه(، )2178خليف ، ةاجآ خليف  أو الةاد )ل:  -23
أسااامآ الابااهلل والفنااون، مصااطفى باان عبااد ال اابااهلل جلبااآ القسااطنطينآ مابباا  

 بغداد. –المثنى 
الاادين باان مةماود باان مةمااد باان علاآ باان فااار ، ال رالااآ )ل:  الدم اقآ، خياار  -24

 .26(: ا ع  ، دار العل  للم يين، ط3113اا(، )24:7
ااا(، 2519الدم قآ، عمر بن رضا بن مةمد راغهلل بن عبد الغنآ اةال  )ل:  -25

بيرول، دار إةياا البرا  العربآ،  –)ب  باريا(: معج  المهلفين، مابب  المثنى 
 بيرول، هلل ط.

 (: الدولاااا  العثمانياااا ، مابباااا  2:91ه/2511ال ااااناوي، عبااااد الع ياااا  مةمااااد ، ) -26
 ا نجلو المصري .

ه(، 659ال هرسااااااابانآ، مةماااااااد بااااااان عباااااااد الااااااااري  بااااااان أباااااااآ باااااااار أةماااااااد )ل: -27
 ه(: الملل والنةل، بةقيا: مةمد سيد اي نآ، دار المعرف ، هلل ط.2515)

ر العثماانآ ا ول، (: من أع   الفاار العرباآ فاآ العصا2:97الصباغ، ليلى، ) -28
 .2ال را  المبةدة للبو ي ، دم ا، ط

 (: بااااريا العثمااانيين مااان قيااا  الدولااا  3124ه/2545طقااوا، مةماااد سااهيل، ) -29
 .4بيرول، ط -إلى االنق هلل على الخ ف ، دار النفال 
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 (: علاااااا  البياااااااان، دار النهضااااااا  2:96ه/2516عبيااااااا ، د. عباااااااد الع يااااااا  ، ) -:2
 العربي ، بيرول.

 (: باريا الدول  العلي   العثمانيا ، 3117ه/2538د فريد ب  ، )المةامآ، مةم  -31
 . 21بةقيا: الدابور إةسان ةقآ، دار النفال ، ط،

(: المصااطلةال المبداولاا  فااآ الدولاا  العثمانياا ، مجلاا  3124مةمااود، عااامر ، ) -32
 ة يران. -اانون الثانآ229- 228العددان  –دراسال باريخي  


