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 المستخلص 
وأنزل على قلبه كتابه المبين الذي ال يأتيه الباطل من    الحمد هلل رب العالمين الذي بعث سيدنا محمد  

بين يديه وال من خلفه وشرف عباده المؤمنين برسالة أشرف المرسلين والصالة والسالم على سيدنا  
اما    محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الذين اندرست اغلب من  التعريف بمفسر وعالم من علماء المسلمين    ث هوبعد . فأن هدف هذا البح
آثارهم العلمية  وهو االمام المفسر عبدالكريم التبريزي رحمه هللا فأردت ان اسلط الضوء عليه وعلى 

حاشيته على تفسير الكشاف  فعرفت به تعريفا مختصراً لشحة المراجع التي ذكرت   علىبعض كتبه و
 .في المقدمة وسورة الفاتحةل وحققت جزًء من حاشيته على الكشاف هذا العالم الجلي

 الكلمات المفتاحية: الكشاف, التبريزي, سورة الفاتحة 
. 

 

Abstract 
Praise be to God, Lord of the Worlds, who sent our master Muhammad, peace and 

blessings be upon him, and revealed to his heart his clear book, which falsehood does 

not come to him from before him or from behind him, and the honor of his faithful 

servants in the message of the most honorable messengers, Muhammad, and prayers 

and peace be upon our master Muhammad, peace and blessings be upon our master, 

Muhammad, peace and blessings be upon his good and pure family, his honorable 

companions and those who follow them in goodness to  Judgment Day. The aim of this 

research is to introduce an interpreter and a scholar from among the Muslim scholars 

whose most scientific works have been studied, and he is the exegete Imam Abd al-

Karim al-Tabrizi, may God have mercy on him.  His footnote on AL-Kashaf at the 

beginning of Introduction and Surat Al-Fatihah. 
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 المقّدمة:     
الحمد هللا الذي قضى فعدل ، ووهب فأجزل ، وعفى فأجمل ، والصالة والسالم على 
من فهم تأويل الكتاب المنزل ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه السائرين على دربه  

 األكمل، أما بعد.
فإن خير ما أكرمت به هذه األمة المرحومة ، أن بعث فيها نبي الرحمة ، وأنزل فيها  

معاني   من  يحمل  ما  عظيــم  ومن   ، سرمدية  معجزة  وجعله   ، السمـاوية  الكتب  أعظم 
وبالغة ومواعظ وأحكام إلى وقتنا هذا لم يحطة المفســرون بإدراكهم ، ولن ينتهي تجددة 
وبركــاته ؛ ألنه كالم هللا المــطلق ، وهو من الصفات المالزمة للذات اإللهية ، التي 

اك حقيقتها لعظمتها ، فكيف ال وهو القرآن الذي جعله هللا أعجزت الباحثين عن إدر 
هداية ونور ، وجعله دستورا لمنهج قويم لمن أراد النجاة في الدنيا واآلخرة ، ففهم منه  
 ، المؤمنين  طريق  به  فاستضاء  واستعلى  ظلم  من  وجحده   ، واستغنى  به  صــدق  من 

سخر من هذه األمة من يخدم   وضاقت به صدور الظالــمين ، وإن من عظيم لطفه ، أنه
هذا القرآن العظيم من العلماء والعــارفين ، فكشفوا عن بعض معانيه ما يسر هللا لهم من  
أسراره ، وبينــوا أوامره ونواهيه ، وبعد توفيق هللا سبحانه ، أهتديت إلى خدمة هذا الصرح 

ال اإلمام عبدالكريم  بحياة  التعريف  وهو   ، المبارك  والسفر  ونماذج من  العظيم  تبريزي 
المسمى)  التبريزي(  عبدالجبار  بن  )عبدالكريم  الجليل  والمفسر  اإِلمام  حاشية  تحقــيق 

به   نعتز  الذي  اإلسالمي  لتراثنا  خدمة   ) الكشاف  على  التبريزي  عبدالكريم  حاشية 
 كمسلمون.
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 المبحث اأَلول 
 حياة اإِلمام عبد الكريم التبريزي 

 الشخصية. المطلب األول: حياتُه 
 أواًل: إسمه ولقبه: 

 (1) هو اإِلمام والمفسر، عبد الكريم بن عبد الجبار بن إبراهيم بن كرشان التبريزي 
 ثانيًا: والدته:

 .(2) هـ( سبع وخمسين وسبعمائة ٧٥٧ولد: سنة )
في معجم أبيه : إنه ذكر في ذي الحجة سنة إحدى   (4): ) قال ِإبن فهد   (3)وقال السخاوي 

فإذا ،  (٥) وثالثين وثمانمائة أنه ِإبن أربع وسبعين سنة ، قال : وله تفسير قرأت عليه منه(
هـ ( اذا مبلغ حياته أربعة وسبعين عاما   831كان عبد الكريم التبريزي توفي سنة )  

 لتأليف في سـن مبكرة.  هـ ( ، ويبدو أنه عمل في ا  ٧٥٧تكون سـنة والدته )  
 المطلب الثاني: حياتُه العلمية.  

 أواًل: أدبه مع العلماء. 
كان الشيخ التبريزي يعظم العلماء ويبجلهم، فكان يصرح بألقاب احترامًا وتوقيرًا لهم، 
ففي كتابه المحاكـات لم يصرح باسم الزمخشري إطالقًا، وكذلك في حاشيته على الكشاف 

ه الحاشـية وجدت أنه ال يورد اسماء العلماء إال ويترحم عليهم  ومن خالل تحقيقي لهذ 
اإِلمام   الرازي، وعندما يذكر  اإِلمام  أو  اإِلمام ،  يقول  الدين  الرازي فخر  يذكر  فعندما 

يقول الشارح   يقول: الشيخ )غفر له(، وعندما يذكر القـطب الرازي التحتـاني,  (6)   الجرجاني
الفاضل كما ذكر في النص المحقق: إن شرح الكشاف للمولى العالمة أفضل المتأخرين  
قطب المحققين، موالنا الشارح الفاضل قطب الدين الرازي، غفر هللا تعالى له وشكر 

 .(٧) ة شأنهسعيه مما ال يخفى جاللة قدره ونباه
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 .(8)وعندما يذكر اإِلمام الزمخشري يقول: اإِلمام، أو المصنف، أو العالمة  
حيث قال: "واشيُر الى اجوبة اعتراضات المولى   وكذلك مع موالنا سعد الدين التفتازاني 

العالمة جمال الدين االقسرائي غفر له ؛ على شرح المولى النحرير؛ أفضل المتأخرين  
 .(9) موالنا قطب الدين الرازي شكر هللا تعالى سعيه؛ ورضي عنه"قطب المحققين؛ 

وكذلك لم يذكر الشيخ أكمل الدين البابرتي باسمه اطالقًا وانما يقول قال: الشيخ, وكذا  
 . (10) الشارح الفاضل

بتواضعه  صرح  وكما  وتوفيرهم,  للعلماء  واجالله  واخالقه  تواضعه  على  يدل  ما  وهذا 
الفقير الى هللا الغفار؛ عبد الكريم بن عبد الجبار؛ عفا هللا تعالى فيقول العبد    بقوله:

 .(11) عنهما بفضله االوزار
 ثانيًا: شيوخه:

خلت التراجم والمصنفات من ذكر شيوخه فلم يذكر من ترجم للتبـريزي أي أستاذ له، 
بفضل لكن وجدُت أن التـبريزي لم ينكر حق من علمه، وصرح أن ما يمتلكه من امانة 

أسـاتذته ومن له حق في تعليمه، فقد قـال في مقدمة حاشيته على الكشاف التي حققتها: 
" أن أجمع الفوائد التي ذكرها الشراح في تحقيق هذا الكتاب بعبارات مختصرة ليسهل 
تحصيلها للطالبين, ويتيسر كتابتها للراغبين, واذكر ما يسنُح للخاطر فيما ذكروا ردًا 

ن ما كان منه سهوًا او صوابًا, سالكًا في ذلك نهج اإلنصاف, محترزًا عن  وجوابًا, وُابي  
وصمتي التعصب واالعتساف, واضيف اليه فوائد جليلة؛ خلت عنها الشروح مما استفدتُه 

 .(12) من النحارير, او اطلعُت عليه في الكتب والتفاسير"
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 ثالثًا: تالميذه.
ال اإِلمام  تالمذة  اسماء  ألجد  كثيرًا  الموسوعة  بحثت  في  ذكر  ما  إال  أجد  فلم  تبريزي، 

فهد  ِإبن  تالمذته:  من  "أن  واللغة  والنحو  واإلقراء  التفسير  أئمة  تراجم  في  الميسرة 
 .(13) وغيره"
أن اإِلمام السخاوي أشار إليه فقال: قال ِإبن فهد في معجم أبيه: إنه ذكر في   وايضاً 

سبعين سنة، قال: وله تفسير قرأت ذي الحجة إحدى وثالثين وثمانمائة أنه ِإبن أربع و 
 .(14) عليه منه

وأشار التبريزي إلى أحد تالمذته في أحد نسخ المحاكمات، إال أنه لم يصرح باسمه، 
حيث كتب على غالف نسخة األصل ما نصه: "ورد إلينا وآنسنا بشرف صحبته، فآنسنا  

اشتغل عندنا بقراءة منه آثار النجابة والسعادة، ومحائل االرتقاء في مدارج السيادة، و 
الكشاف، فقرأ في مدة يسيرة الزهراوين منه، إال قلياًل كان قرأه عند غيري قراءة بحث 
وتحقيق وإتقان وتدقيق واستحق بذلك وبما عنده من فنون العلوم أن يفيد الطالبين ويرشد 

في   بالدرس الراغبين، فأجزت له أن يروي عني ذلك الكتاب، بعد رعاية الدقائق المعتبرة
الرواية، وشرطت له أن ال ينساني من صالح دعواته إدبار صلواته، رغبة فيما جزى هللا 

حرره    (1٥) تعالى عباده، وعماًل بقوله عليه السالم: ))من لم يشكر الناس لم يشكر هللا(("
 .(16) العبد الفقير إلى ربه الغني الرحيم الغفار عبد الكريم بن عبد الجبار
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 المطلب الثالث: آثاره، ووفاته.  
 أواًل: آثاره.

لم تظهر آثار التبريزي حتى يومنا هذا، ولم يكن هناك أي كتاب تم حقيقه لهذا العالم، 
نحن بصدد تحقيقها، وأما آثاره التي إال كتاب المحاكمات ، وحاشيته على الكشاف التي  

 وقفنا عليها فهي: 
المحاكمات بين حاشية قطب الدين الرازي على الكشاف وبين اعتراضات جمال   -1

 . (1٧) الدين اآلقسرائي
 :" عبد الكريم بن عبد الجبار بن إبراهيم بن كرشان التبريزي:قال: عادل نويهض 

مفسر، من آثاره »المحاكمات« حاشية على الكشاف أوله: »الحمد هلل الذي   
فيها أن »شرح   الخ« ذكر  الوجود …  نور  إلى  العدم  العباد من ظلمة  أخرج 
الكشاف« لقطب الدين الرازي، كتاب جليل الشأن، لكن جمال الدين األقسرائي  

 .(18) "اعترض عليه اعتراضات، فكتب هو األجوبة وسماها »المحاكمات«
التميمي وبإشراف  الرحمن إسماعيل  بغداد حققه عبد  وقد ُحقق حديثًا في جامعة 

 م وهو مطبوع وغير منشور2016الدتور عقيل رحيم الالمي
الفقير   -2 العبد  انا  تحقيقه  في  شرعنا  وقد  مخطوط:  وهو  الكشاف  على  حاشية 

القرآن ،    وبعض الزمالء اآلخرين في الجامعة العراقية، كلية اآلداب، قسم علوم
وهي حاشية على كشاف الزمخشري، ألفها إلى نهاية سورة آل عمران، قال فيها:  
"الحمُد هلل المنعم المبدع المنان, كشاُف ظلمات الكفر والجهل؛ بأنواِر الفرقان 

"(19) . 
التبريزي:   فقال  فهد  إبن  وأظنه  تالميذه  أحد  عن  قال  المحاكمات حيث  وجاء في 

لكشاف، فقرأ في مدة يسيرة الزهراوين منه، إال قلياًل كان قرأه  "واشتغل عندنا بقراءة ا
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عند غيري قراءة بحث وتحقيق وإتقان وتدقيق واستحق بذلك وبما عنده من فنون  
ذلك  يروي عني  أن  له  فأجزت  الراغبين،  بالدرس  ويرشد  الطالبين  يفيد  أن  العلوم 

 . (20)الكتاب، بعد رعاية الدقائق المعتبرة في الرواية"
ِإبن فهد في معجم أبيه، أنه ذكر في ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وثمانمائة  وقال:  

 .(21) أنه ِإبن أربع وسبعين سنة، قال: وله "تفسير، قرأت عليه منه"
 

 ثانيًا: وفاته:
لم تتطرق التراجم إلى وفاة عبد الكريم التبريزي، كما لم ُتذكر شيئًا عن حياته، فذكرها  

هـ، قال: قال ِإبن فهد في معجم أبيه أنه ذكر في ذي 831كان حيًا سنة  السخاوي أنه  
الحجة سنة إحدى وثالثين وثمانمائة أنه ِإبن أربع وسبعين سنة، قال: وله تفسير قرأت 

 .(22) منه
هـ  وهذا  ٧٧1وقال صاحب المحاكمات: "إال أننا وقفنا على اول ظهور له كان في عام  

المرموز لها بـ )ج(، إذ جاء في نهايتها: اتفق الفراغ من  ما لمسناه في نسخة مخطوطتنا  
وسبعين   إحدى  سنة  شعبان  منتصف  في  توفيقه  وحسن  تعالى  هللا  بعون  تأليفه 

 . (23) وسبعمائة 
هـ ، وهذا ما أثبته عبد الكريم التبريزي 82٥ثم وجدت نص آخر يثبت أنه كان حيًا عام   

ها, قال في نهاية الحاشية: وكان  في حاشيته على الكشاف التي نحن في صدد تحقيق
الفراغ من التأليف في ثامن عشر من جمادى اآلخرة لسنة خمس وعشرين وثمانمائة من  

 .(24) الهجرة النبوية
ه أو بعدها حسبما ذكر السخاوي وهللا 831وبهذا تكون وفاة عبد الكريم التبريزي في  

 أعلم. 
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 المبحث الثاني  
 شية التبريزي على الكشافنموذج من تحقيق مقدمة الكشاف من حا

اُف    (2٥) بسم هللا الرحمن الرحيم ]رب يسر يا كريم[ الحمُد هلل المنعم المبدع المنان, كش 
نورًا وهدى للعالمين من اإلنِس    (26) ظلمات الكفر والجهل بأنواِر الفرقان, الذي أنزل القرآن

السرمدية   والكماالت  الغيبية,  للسعادات  ومفتاحًا  واإلتقانوالجان,  اإليقان  , (2٧) ألهل 
  ( 31) عدنان  (30)بالغَة كَل ناطق, وأخرست مداره  (29) (28) ومعجزًا للخلق ببالغته التي بذت 

, (33) بكماله الثقالن  (32)حتى عجزوا عن آخرهم عن معارضة أقصر سورٍة منه, واعترف,  
برهان, فسبحانه من   (34) ومظهرًا لخفايا الملك وخبايا قدس الجبروت بأقوى دليل وأسد  

المردة المنهمكين في العصيان, فخلصهم من ظلمات   (3٥)كريٍم ابتدأ بالكرم على العتاة 
بل المنقذ من   ل وهادي السُّ الكفر والضاللة والطغيان بإرسال حبيبه المصطفى سيد الرسُّ
  ُظلمة الكفر إلى نور اإليمان, فيا واجب الوجود ويا في اض الخير والجود, صلِ  عليه 

ألهل اإليمان, وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا   (36) تكافئ عناءه وتجازي غناءه  صالة  
 : أمّا بعد جهدهم في إعالء كلمة هللا وقهر جنود الشيطان, وعلى التابعين لهم بإحسان, 

فيقول العبد الفقير الى هللا الغفار, عبد الكريم بن عبد الجبار, عفا هللا تعالى عنهما       
اف: كتاٌب طاَر صيُت كماله في األقطار, واعترف بعلو    ألوزار:بفضله ا إن  كتاب الكش 

شأنه كاألمثال في األمصار, واحتاج الناس إليه   شأنه؛ علماء األعصار, وصار نباهة 
 ( 3٧)احتياج األبصار الى اإلبصار, ونطقت بكماله كلمة الُكم ل من األفاضل, وطمحت 

, وشهدت ببراعته ألِسنة البادي والحاضر, وُدهشت  من األماثل  (38) نحوه عيون العيون 
حولها األفكار   (39) دون إدراك كنوزه الكامنة أفهام ذوي البصائر, منبع تحقيقات لم َيُحم

في عبارات فائقة, ومعدن تدقيقات تحي رت في َدركها األخيار في استعارات رائقة, حتى 
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لجودة   (42)على األحداق  (41)ووضعه الحذ اقُحسن التأليف,    (40) وصفُه كل من رآه بنهاية
بسمو  درجته لسان كل منادي,   الترصيف, وأذعن برفعة شأنه المعاند والمعادي, ونادى
المحققين؛ مشحونًا بدقائق    (43) )جمع فيه خالصة أقوال المفسرين, وزبدة آراء النحارير

لي األلباب(, ماذا أقول؟ علمي الل غة واإلعراب, ُمحيرًا في تحقيق المباحث البيانية ألو 
إن التفاسير ال ُتحصى فوائدها, لكنها   -وكل  ما أنا قائل في وصف جودته أقل صفاته:

اف, إن كنت تبغي شفاء الجهل عن كتٍب فالزمُه؛ إذ هو لألسقام   ليس فيها ُلطف كش 
 ( 44) كالشافي, ولكونه في ذروة الكمال أصابته عين الكمال فذهب فيه إلى مذهب اإلعتزال

غمار في  وغاصوا  والمتأخرين,  المتقدمين  من  النحارير  شرحه  واسراره؛   (4٥) وقد  نكته 
من أقطار بحاره, وسدوا ما تركه األولون من الثلم, وبينوا ما اشتبه   (46)واخرجوا الفرائد 

على اآلخرين من زل ة القدم, وسهلوا ما أشكل من ُسبل شعابه, وذل لوا بالتدقيق ما شرد  
أنه قد بقيت بعد بقايا, واختفت خبايا في زوايا, وقد احسن المقال من  من صعابه, إال  

 قال:

 (4٧) كم ترك األول لآلخر

)فحدآني ما بي من الشفقة على الطلبة, وإخواني المجتهدين في تحصيل الطلبة أن   
ليسُهل  مختصرة؛  بعبارات  الكتاب  هذا  تحقيق  في  الشراح  ذكرها  التي  الفوائد  أجمع 

ن, ويتيسر كتابتها للراغبين, واذكر ما يسنُح للخاطر فيما ذكروا ردًا تحصيلها للطالبي 
, سالكًا في ذلك نهج اإلنصاف, محترزًا  (48) وجوابًا, وُابي ن ما كان منه سهوًا أو صواباً 

ب واالعتساف, وأضيف إليه فوائد جليلة خلت عنها الشروح مما  عن وصمتي التعص 
الخاطُر ذو    (49) اطلعُت عليه في الكتب والتفاسير, أو اقتضاهاستفدتُه من النحارير, أو  

المزجاةِ  الدين  ,  (٥1) (  ٥0)البضاعِة  جمال  العالمة  المولى  اعتراضات  أجوبة  إلى  واشيُر 
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غفر له  على شرح المولى النحرير أفضل المتأخرين قطب المحققين موالنا    (٥2) االقسرائي 
في مواضع يحتاج تحقيق    (٥4) ه, ورضي عنهشكر هللا تعالى سعي   (٥3)قطب الدين الرازي 

المحاكمات  المسمى  كتابي  في  ذكرته  كما  إليه,  تلك   ( ٥٥)المتن  أجوبة  في  ألفُتُه  الذي 
فيما أقول,   (٥6) االعتراضات قبل تأليف هذا الشرح, معتصمًا بفضل هللا تعالى وتوفيقه

 وهو الهادي الموفق لنيل المأمول(: 
ثم نقل إلى    (٥8)قرآن مصدٌر كالُغفران ومعناه الجمع ]لغة[  :(57)قوله: )أنزل القرآن( 

الحنفية]و/ ,  (61) المتلو  (60) المجموع  (٥9)الوحي من  األصوليون  بالتعريف  2وعر فُه   ]
المشهور وهو: الكالم المنز ُل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقاًل  

, وال يخفى أن  القيدين االِخيرين وهما قولهم: نقاًل متواترًا وبال شبهة (62) متواترًا بال شبهة
فعدٌة من أياٍم    نحو   (64) ُابي    (63) الذ ين ُذكر أحدهما: إلخراج ما اختص بمثل مصحف

متتابعات  ُأخر 
مسعود (6٥)  ابن  مصحف  بمثل  اختص  ما  إلخراج  اآلخر:  نحو    (66), 

 أيمانهما فاقطعوا 
الجصاص   (6٧)  قول  قسمي    (68) على  أحد  المشهور  يجعل  فانه 

ُمستغني عنهما مع قولهم في المصاحف, وعلى تقدير أن يكون بال شبهة   (69)المتواتر
د ُمستغنى عنهما أيضاً  ؛ ألن معناه جميع  (٧1)مع القيد المذكور  (٧0) للتأكيد, فالُمؤِكد والُمؤكَّ

المصاحف, إذ الجمع الُمحل ى من صيغ العموم عند عدم العهد وال عهد هنا والظاهر 
التعليم للتوضيح  في  (٧2) أنه من قبيل اإلطناب  رحمه هللا    (٧4) , واعتذار الشيخ(٧3) مقام 

بأن  الالم إذا دخل الجمع ولم   -عن ذلك:  (٧٥) تعالى في شرحه ألصول فخر اإلسالم
ُيبطل   (٧6) يكن معهود  الجنس ال  إلى  الجنس ال يدفعه؛ ألن االنصراف  إلى  ينصرف 

, واعترض المولى  (٧8) الواحد بل يقتضي شمول األفراد إلى    (٧٧) االستغراق عند اإلمكان
 (80) ألنه  ؛(٧9) الشارح العالمة الرازي على هذا التعريف: بأنه دوري لذكر المصحف فيه

معرٌف بما كتب فيه القرآن, وأجاب: بأن  القرآن ُيطلق على المجموع المشخص, وهو  
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 الجاري على ألسنة القرآء المحفوظ في صدور الحفاظ, وعلى األمر المشترك بين الكل  
بالقرآن   المراد  التفسير واألصول وهو  المبحوث عنه في  آنفًا  تعريفه  الذي مرَّ  والجزء 

 .(83)المذكور وتعريف المصحف باألول فال دور (82) بالتعريف (81) المع رف
ويمكن أن ُيجاب عنه بوجٍه آخر سوى ما ذكره: وهو أَن معنى المصحف لغة كما ُذكر  

حف. (84) في المغرب  حِف من أصحفت الشيء أي جمعت فيه الصُّ  : مجمُع الصُّ
 

 الخاتمة

تتم الصالحات وبقوته تلين الصعوبات, والصالة والسالم       بنعمته  الحمد هلل الذي 
 م. على محمد وعلى آله وصحبه وسل

فبعد انتهائي بفضل هللا من تحقيق )حاشية اإلمام عبد الكريم التبريزي على الكشاف( 
أسال هللا تعالى أن اكون قد وفقت في تحقيقي لهذا الكتاب, فقد بذلت وهلل الحمد قصارى  
جهدي في تحقيقه وتأدية المسؤولية التي وقعت على عاتقي, فإن أصبت فبفضل هللا 

وإن أخطأت ف وإني عبٌد وتوفيقه,  إتمامه,  ما بوسعي في  وبذلت  اجتهدت  أني  حسبي 
ضعيف يعتريه الخطأ والسهو, وال يوجد كمال إال هلل سبحانه وتعالى, وخالل جهدي 

 المتواضع توصلت إلى نتائج منها: 

كان اإلمام التبريزي)رحمه هللا( شخصية نحوية لغوية ، وتفسيرية  تضاف إلى  - 1
الـقرآن ، وألف كتبا فيها ، وهو عبد الكريم التبريزي المتوفى سجل علمائنا ، اشتغل بعلوم  

هـ ، ولم يحقق من آثاره شيـئا ، فيما وقفت عليه ، فبحثنا كشف عن هذه   831بعد  
 الشخصية التي أهملتها كتب التراجم. 
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اإلمام التبريزي )رحمه هللا( كان ذا رجاحة من الرأي وسعة في الفكر في جمع   - 2 
حكم مسألة ما، وتوظيف كل ما أوتي من علم  ومصادر في تحليله   أراء العلماء في

 للمسألة التي يريد التوصل من خاللها الى النتيجة المرجوة منها والرأي الراجح فيها.

اعتمد على طريقة النقل من أقوال العلماء الذين سبقوه في التأليف والتعليق على   - 3
تتبعه   الكشاف، وعرض جهودهم من خالل  الكثير  تفسير  لمصنفاتهم السيما اعتماده 

 على حاشية قطب الدين الرازي واألقسرائي واإلمام الطيبي والشيخ البابرتي وغيرهم. 

إن حاشية عبدالكريم التبريزي، متنوعة المباحث والمسـائل فشملت قضايا تتعلق   - 4
قــرآن التـي جرى  باللغة والفقه وأصـوله ، والتشريع، والتفسير, والعقيدة وغـيرها من علوم ال

الكلية التي تضـمنتها اآليات القرآنية ، فقمنا بتخـريجها والتعـليق  شرحها وفقا للمعاني 
 على ما يحتاج إلى تعليق منها بالرجوع إلى المصادر المتخصصة . 

وفي الختام أسال هللا أن يتقبل مني عملي, وأن ينفعني بما علمني, وأن ينفع به اإلسالم 
 والمسلمين 

ى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه الى وصل
 يوم الدين. 
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 الهوامش السفلية 
 

( ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن  1)

هـ(, ط: منشورات دار مكتبة 902السخاوي )المتوفى: محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
( ومعجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر«: عادل  4/310بيروت) –الحياة 

نويهض, قدم له: ُمفتي الجمهورية اللبنانية الشَّْيخ حسن خالد, ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف  
 (. 1/297م ) 1988 -هـ  1409، لبنان: الثالثة  -والترجمة والنشر، بيروت 

( الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة »من القرن األول إلى  (2

المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم« جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين  
ن جواد القيسي، عماد الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير ب

  2003 -هـ  1424بريطانيا: األولى،   -بن محمد البغدادي, ط: مجلة الحكمة، مانشستر 
 ( 2/1303م)

( هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب الهمداني المصري 3)

على الشيخ أبي محمد القاسم السخاوي المقرىء النحوي، الملقب علم الدين؛ كان قد اشتغل بالقاهرة  

الشاطبي المقرىء، وشرح " المفصل " للزمخشري في أربع مجلدات، وشرح القصيدة الشاطبية  

 (. 3/340ه( ينظر: وفيات األعيان وأنباء إِبناء الزمان ابن خلكان )643في القراءات، )ت:  
مد بن النجم محمد الشريف  ( إِبن فهد المكي: هو اإِلمام الحافظ الرحلة تقي الدين أبو الفضل مح4)

العلوي الشهير كسلفه بإِبن فهد المكي له: طبقات الحفاظ، ومعجم الصحابة، وقف الحافظ الزبيدي  
ه(. ينظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات  871على نسخة منه بخطه. )ت:

دريسي، المعروف بعبد الحي  والمسلسالت: محمد َعْبد الَحّي بن عبد  لكبير ابن محمد الحسني اإل
  1982 -هـ( المحقق: إحسان عباس, ط: دار الغرب اإلسالمي 1382الكتاني )المتوفى: 

(1/270.) 

السخاوي)5) التاسع  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  ينظر:  عادل  310/ 4(  المفسرين  ومعجم   )

 (. 1/297نويهض)
وهو علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف   الجرجاني(  6)

)ابو الحسن( عالم، حكيم، مشارك في انواع من العلوم. ولد بجرجان ، وتوفي بشيراز. من تصانيفه 

الكثيرة: حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في االصول، شرح التذكرة النصيرية في الهيئة، حاشية 

سير البيضاوي، حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في فروع الفقه الحنفي ،  على تف

 . 7/216ه(. ينظر: معجم المؤلفين، 816وحاشية على الكشاف، )ت:
 . 196( ينظر: المحاكمات: لعبدالكريم التبريزي، ص: 7)

 النص المحقق. ينظر: ((8

 النص المحقق.  فينظر: حاشية عبدالكريم التبريزي على الكشا( (9

 النص المحقق. ينظر:( (10

 النص المحقق. ينظر:( (11
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 النص المحقق. ( ينظر: 12)
 . (1303/ 2)ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة (13)
 . (310/ 4) السخاوي ( ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع14)
 . 1955: برقم: 1/757؛ وسنن الترمذي،  7504: برقم: 12/472مسند اإِلمام أحمد،  (15)

 (. 4المحاكمات ص)ينظر:  ((16

ينظر: معجم التاريخ »التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(« لعلي   (17)

   .(1847/ 3) الرضا، 
 (. 1/297)عادل نويهضمعجم المفسرين  ((18

 . (1/297)النص المحقق. ومعجم المفسرين لعادل نويهض،  ينظر: (19)
 (.4المحاكمات ص) ((20

 (. 310/ 4) السخاوي( ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع 21)
 . (310/ 4) السخاوي ( ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع22)

 (.8المحاكمات ص) ((23

 . 320- ( ينظر: حاشية عبدالكريم التبريزي على الكشاف ل24)
 .والمثبت في )د( (أ, ب, ج) سقطت من( ما بين المعقوفتين (25
 ج, د( )انزله( بدون لفظ )القران(. ( في )ب, (26

 (.أ, جوالمثبت في ) ( )واالتقان( سقطت من )ب, د( (27

( ولسان  2/561: غلبت وفاقت. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري)بذت ((28

 (.  3/477العرب ان منظور)

 طلبت. حاشية)أ(( ذكر في (29
عنهم. المثبت في حاشية)أ(. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح    والمتكلِّم القوم زعيمُ : الِمْدَره   ((30

 (.13/488( ولسان العرب ان منظور)2231/ 6العربية الجوهري)

: أحد من تقف عندهم أنساب العرب, والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء إسماعيل عدنان( (31

لب األمر مخلطة مختلفة  بن إبراهيم, وان األباء بينه وبين إسماعيل غير معروفة وتنقلب في غا

والكثرة في العدد؛ كانت مواطنهم مختصة بنجد، وكلهم بادية رحاله، اال قريشا كانوا يقيمون  

بمكة، ثم انتشروا في تهامة والحجاز، ثم في العراق والجزيرة، ثم افترقوا في كثير من بقاع  

الزركلي الدمشقي  : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،األعالماألرض. ينظر: 

  (, 218/ 4م )  2002أيار / مايو  -: دار العلم للماليين: الخامسة عشر طهـ( 1396)المتوفى: 

: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة  ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة
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  1994 -هـ  1414: مؤسسة الرسالة، بيروت: السابعة، طهـ(, 1408الدمشق )المتوفى: 

 (. 2/761م)

 ( في )ب, د( )فاعترف(. (32
: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو تهذيب اللغة . ينظر:: االنس والجنالثقالن( (33

بيروت:  –: دار إحياء التراث العربي طهـ(, المحقق: محمد عوض مرعب, 370: تمنصور )

جمال الدين ابن   : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،لسان العربو (15/365م)2001األولى، 

  1414 -بيروت: الثالثة  –: دار صادر طهـ( 711: تمنظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )

 (. 12/37هـ)
 ( في )د( )اشد(. (34
ُد الَِّذي اَل يقبُل موِعَظة العتاة:( (35 ينظر: . جمع عاتي والعَاتِي: الشَِّديُد الدُُّخوِل فِي الفَساد الُمتََمّرِ

هـ[ المحقق: 458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: المحكم والمحيط األعظم: 

م, عدد   2000 -هـ  1421بيروت: األولى،  –: دار الكتب العلمية ط ,عبد الحميد هنداوي

 (. 15/27) ابن منظور لسان العربو (2/333)مجلد للفهارس( 10) 11األجزاء: 
. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ذكر في حاشية)أ( : بالفتح: النفع.الغناء ((36

 (.   6/2449الجوهري)

المثبت في حاشية)أ(. ينظر: الصحاح تاج  : بصره إلى الشيء أرتفع وكل مرتفع طامح.طمح ((37

( وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  1/388اللغة وصحاح العربية الجوهري)
 (.  7/4160الحميري)

 المراد الباصرة. المثبت في حاشية)أ(. ((38

 ( في )ب, د( )تحم(.(39

 ( في )د( )بنباهة(. (40
  (3/570بن سيده المرسي)اللمحكم والمحيط األعظم ا. ينظر: : المهاَرةُ فِي كل َعَمل  الحذاق( (41

 (.  10/40)ابن منظور لسان العربو
(  39/ 10اْلعَْيِن, لسان العرب) َوَسطَ  اْلُمْستَِديرُ   : جمع مفردها الَحَدقةُ وهي: السََّوادُ األحداق ((42

من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب وتاج العروس 

بيدي )المتوفى:    : دار الهداية,طهـ(, المحقق: مجموعة من المحققين, 1205بمرتضى، الزَّ

(25/141.)   
اإلبانة في اللغة العربية  : ينظر. اْلعَالم الحاذق فِي علمه :: جمع؛ النحريرالنحارير ((43

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد  و (4/382حاري)الص

 (.906/ 2: دار الدعوة)طالزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(, 
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ْعتَزلَة( (44 : "أَْصَحاب َواصل بن َعطاء اْلغَزاِلّي لما اعتزل َعن مْجِلس اْلحسن اْلبَْصِرّي َرِضي  اْلم 

تَعَالَى َعنهُ يُقرر أَن مرتكب اْلَكبِيَرة لَْيَس بُِمْؤِمن َواَل َكافِر َويثبت اْلمنزلَة بَين المنزلتين فَقَاَل  هللا 

  دستور العلماء ينظر: . "اْلحسن اْلبَْصِرّي )َرِضي هللا تَعَالَى َعنهُ( قد اعتزل َعنَّا فسموا بالمعتزلة

: ق  تعبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري )= جامع العلوم في اصطالحات الفنون: القاضي  

لبنان / بيروت:  -: دار الكتب العلمية طهـ(, عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, 12

: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا  الوافي بالوفياتو( 206/ 3م )2000 -هـ 1421األولى، 

: دار إحياء التراث  طوتركي مصطفى,  هـ(, المحقق: أحمد, األرناؤوط764الصفدي )المتوفى: 

 (. 27/245م )2000  -هـ1420بيروت, عام النشر: –
 ( في )ج( )تيار(. (45
 ( في )ج( )الفوائد(.(46
:  والمخضرمين والجاهليين المتقدمين أشعار من والنظائر باألشباه=  الخالديين حماسة( (47

  هاشم بن سعيد عثمان أبو و ،( هـ 380 نحو: المتوفى) الخالدي، هاشم بن محمد بكر أبو  الخالديان
  الجمهورية الثقافة، وزارة: دقة, ط  علي محمد الدكتور: , المحقق(هـ371: المتوفى) الخالدي 
قدم على أبي تمام  رجل من إخوانه، وكان قد بلغه  ( 15/ 1) 1995: النشر السورية, عام العربية

، ولكني  أنه قد أفاد وأثرى، فجاءه يستميحه، فقال له أبو تمام: لو جمعت ما آخذ ما احتجت إلى أحد 
 آخذ وأُنفق، وسأحتال لك، فكتب إلى أبي سعيد بقصيدة منهاِ 

ُل ِلآلِخرِ     يَقُوُل َمْن تَْقَرعُ أَْسماَعهُ   َكم تََرَك األوَّ

 ( في )ب, د( )وصواباً(.(48

 ( في )د( )واقتضاه(.(49
  بن عمرو  بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: العين كتاب: ينظر .: الشَّْيُء اْلقَِليلُ المزجاة( (50

:  ط, السامرائي إبراهيم د المخزومي، مهدي د: المحقق(,  هـ170: ت) البصري الفراهيدي تميم

: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد  ومختار الصحاح( 6/165) الهالل ومكتبة دار

  -: المكتبة العصرية طهـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, 666القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  

ابن  ولسان العرب(, 1/135م )1999هـ / 1420صيدا: الخامسة،   –الدار النموذجية، بيروت 

 (.  14/355)منظور
 ( في )ب( )المزجات(.(51

 بقت ترجمته في القسم الدراسي.س ((52

 سبقت ترجمته في القسم الدراسي.( (53
 (.أ, جوالمثبت في ) ( )ورضي عنه( سقطت من )ب, د((54

هم  أه( على الكشاف للتبريزي تناول 831)ت: لعبد الكرم عبدالجبار التبريزي المحاكمات( (55

الكشاف للزمخشري, وحاشية قطب كتب التفاسير التي اعتنت بتطبيق نظرية المعنى وهي كتاب 
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الدين الرازي على الكشاف, واعتراضات جمال الدين األقسرائي قام بتحقيقها عبدالرحمن 

  اسماعيل خليل التميمي في كلية اآلداب جامعة بغداد بإشراف الدكتور: عقيل رحيم علي الآلمي

 م(  . 2016ه_ 1438سنة)

 ج(.والمثبت في )أ,  ( )وتوفيقه( سقطت من )ب, د( (56

 (.1( الكشاف الزمخشري )المقدمة/(57

 د(.ب, والمثبت في ) ( ما بين المعقوفتين سقطت من )أ, ج((58
 والمثبت في )أ, ج(. ( )الوحي( سقطت من)ب, د((59

 (. ب, د( )المجموع( سقطت من)ج( والمثبت في )أ, (60
 (. 1/371) للزبيدي وتاج العروس( 13/336)ابن منظور لسان العرب( ينظر: (61
 (. 1/22كشف األسرار شرح أصول البزدوي) ينظر:( (62
: وهو مصحف خاص كتبه أُبي بن كعب لنفسه مشتملة على األحرف السبعة وفيها  أ بي  مصحف  ((63

قبيل   ألفاظ من  فيها  ولم يطلع عليها, كما أضاف  بالعرضة األخيرة  التي نسخت  األحرف  بعض 
التفسير وقد خالفت ما جمعه ابي بكر الصديق , مما أدى إلى الخالف فأمر الخليفة عثمان رضي  

: الحديثة  واالصطالحات  التوقيف  بين  وضبطه  المصحف  رسمقها. ينظر:  هللا عنه بنسخها وإحرا
 (. 18/ 1الثانية): والنشر للطباعة السالم  دار: إسماعيل, ط محمد شعبان

النجار األنصاري,    ْبن  مالك  ْبن  عمرو  ْبن  معاوية  ْبن  زيد  ْبن  عبيد  ْبن  قيس  ْبن  كعب  ْبن:  بىأ  (  (64

 الطفيل،   بابنه  الخطاب  ْبن   عمر  بها   كناه  الطفيل،   وأبُو  ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبِيّ   بها  كناه  المنذر،  أبُو:  كنيتان  وله

وكان أبى ممن جمع القرآن على عهد المسلمين,    سيد  أبِي:  يقول  عمر   وكان  وبدًرا،  العقبة،  وشهد

مات سنة ثنتين وعشرين في خالفة عمر  األنصار,وكان من فقهاء الصحابة وجلة ,  رسول هللا 

االستيعاب في معرفة    ينظر:  .صحأ   واألولبن الخطاب وقال قوم: مات في خالفة عثمان سنة ثالثين  

 (.1/61األثير) ابن  الغابة وأسد (4/1697األصحاب ابن عبد البر)
ينظر:  (65 الماتريدي(  محمود  تفسير  بن  محمد  بن  محمد  )ت:    أبو:  الماتريدي  ه(  333منصور 

 (.    2/45م )2006ه_  1426دار الكتب العلمية بيروت لبنان: االولى    ط: المحقق: د. مجدي باسلوم,  
ِ ْبن  َمْسع ودِ (  (66 : ْبِن َغافِِل ْبِن َحبِيِب بن شمخ ْبن فار ْبن مخزوم ْبن صاهلة ْبن كاهل ْبِن  َعْبد  َّللاه

ْحَمن؛ وأماْلَحاِرِث ْبِن تَِميِم ْبِن َسْعِد ْبِن هذيل ْبن مدر أم َعْبد بِْنت َعْبد ود؛   هكة؛ ويكنى أَبَا َعْبد الرَّ

  ِ ِ ْبُن َمْسعُود  قَْبَل ُدُخوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -أسلم َعْبُد َّللاَّ َداَر األَْرقَِم؛ وحّدث عن النبّي   -َصلَّى َّللاَّ

قدم المدينة في خالفة عثمان بن عفان  ,  صلى َّللاَّ عليه وسلّم بالكثير؛ وعن عمر، وسعد بن معاذ

 :ينظر   .شهد بدرا  وهو ممنفمات بها فدفن بالبقيع سنة اثنتين وثالثين وهو ابن بضع وستين سنة؛  

ُد ْبُن َخلَِف ْبِن َحيَّاَن أخبار القضاة( و6/93( و)3/131)ابن سعد  الطبقات الكبرى : أَبُو بَْكر  ُمَحمَّ

بِّّي البَْغَداِدّي, المُ  هـ(, المحقق: عبد العزيز مصطفى المراغي,: المكتبة 306لَقَّب بِـ"َوِكيع" )ت:  الضَّ

الكبرى: المدائن  1947هـ=1366األولى،    التجارية  بيروت، ومكتبة  الكتب،  عالم   - م, صورتها 

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن اإلصابة في تمييز الصحابةو  (2/188الرياض )
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العسقالني )ت هـ(, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض, ط: دار 852:  حجر 

 . (200-4/199هـ )  1415 -بيروت,: األولى  –الكتب العلمية 
هـ(, المحقق:  370: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت:  أحكام القرآن( ينظر:  (67

م 1994هـ/1415لبنان: األولى،    –: دار الكتب العلمية بيروت  طعبد السالم محمد علي شاهين,  

(2/518.) 
: أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف اإِلَمام اْلَكبِير الشَّأْن اْلَمْعُروف بالجصاص  الجصاص  ((68

له كتاب أحكام القرآن وشرح   ,ولد سنة خمس وثالثمائة وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية

الجامع لمحمد بن الحسن وشرح األسماء الحسني مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وشرح  

الحجة سنة سبعين  الفقه وكتاب جوابات مسائل توفى يوم األحد سابع ذي  وله كتاب في أصول 

في طبقات الحنفية,   وتاج التراجم(,  1/84)طبقات المفسرين لألدنه ويهينظر:  .  وثالثمائة ببغداد

هـ(, المحقق:  879المؤلف: زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني  الجمالي الحنفي )ت:  

 (. 1/96م)  1992 -هـ  1413: دار القلم، دمشق: األولى، طمحمد خير رمضان يوسف, 

قوله(  (69 ذكر  )من  الذين  شبهة  وبال  متواتراً  نقالً  قولهم  بمثل   ما  إلخراج  :حدهماأوهما  اختص 

ما اختص بمثل مصحف ابن   إلخراج  :خرواآل  ,{ متتابعات  أخر  أياممصحف اُبي نحو}فعدة من  

}فاقطعوا   نحو  المتواتر( أيمانهما مسعود  قسمي  احد  المشهور  يجعل  فانه  الجصاص  قول  على   }

 .ج( ب, والمثبت في )أ, سقطت من )د(

 والمثبت في )أ(.  يضاً( سقطت من )ب, ج, د(أ( )(70

يضاً مع القيد  أوعلى تقدير ان يكون بال شبهة للتأكيد فالمؤكد والمؤكد مستغنى عنهما  )من قوله(  (71

 والمثبت في )أ, ج(. ( سقطت من )ب, د(المذكور
 (. 1/29التعريفات الجرجاني) .المتعارفة العبارة من بأكثر المقصود أداء: اإلطناب ((72

ينظر (73 األسرار :(  البزدوي  كشف  أصول  الدين :  شرح  بن محمد، عالء  أحمد  بن  العزيز  عبد 

 (. 1/21) اإلسالمي: دار الكتاب ط )ه730البخاري الحنفي )ت: 

ين   َعالء   محمد،  بن   أحمد  بن  العزيز  عبد   يقصد به هنا:   الشيخ  ((74   علماء  من  حنفي  فقيه :  البُخاري  الّدِ

 كشف »  سماه  مجلدان،  «ط  -  البزدوي  أصول  شرح»  منها  تصانيف،  له  بخارى,  أهل  من.  األصول

وسبعمائة. ينظر:   وعشرين  تسع  سنة  محرم  في  ت  «ط  -  الحسامي  المنتخب  شرح»و  «األسرار

 ( 13/ 4( واألعالم للزركلي)280/ 2سلم الوصول إلى طبقات الفحول حاجي خليفة)
البزدوي,    اإلسالم  فخر  الحسن،  أَبو  الكريم،  عبد   بن   الحسين  بن  محمد  بن   : عليفخر اإلسالم  ((75

  سكان   من   النَّْهر  َوَراء  بَِما  األَْصَحاب  إَِمامَ   الحنفية, َوَكانَ   أكابر  من  أصولي،   ه(, فقيه400ولد سنة)

 كنز"  و كبير،"  خ - المبسوط"   منها تصانيف، له. نسف بقرب قلعة "  بزدة"  إلى  نسبته سمرقند،

 غناء"  و  جدا،  كبير"  القرآن  تفسير" و البزدوي،  يعرف بأصول  الفقه،  أصول  في "  ط - الوصول 

. بسمرقند  ودفن   وأربعمائة  وثمانين  أثنين  سنة  رجب  خامس  الخميس  يوم  الفقه, توفى   في"    الفقهاء
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: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )ت: سير أعالم النبالء  ينظر:

  التراجم   ( وتاج89  /14)18م, عدد األجزاء:  2006-هـ1427:  القاهرة  -هـ(, ط: دار الحديث748

 (. 328  /4( واألعالم للزركلي)2/15الحنفية ) طبقات في

 .وهي الصواب ألنها خبر يكن ( في )ب( )معهودا((76
 والمثبت في )أ, ج(. ( سقطت من )ب, د(اإلمكان( )عند (77

 (. 1/129األسرار شرح أصول البزدوي) ينظر: كشف ((78
 .)والمصحف( مكررة(د, ب)( في (79
 والمثبت في )أ, ج(. ( )ألنه( سقطت من )ب, د((80
 والمثبت في )أ, ج(. ( )المعرف( سقطت من )ب, د( (81
 ( في )ب, د( )في التعريف(.(82

 (.  2ينظر: حاشية قطب الدين الرازي على الكشاف)و/ ((83

 (. 1/246ينظر: المغرب في ترتيب المعرب المطروزي) ((84
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 المصادر والمراجع

 
اإلبانة في اللغة العربية, المؤلف: َسلَمة بن ُمْسِلم العَْوتبي الُصحاري, المحقق: د. عبد   -1

د. جاسر أبو  -د. محمد حسن عواد  -د. صالح جرار  -د. نصرت عبد الرحمن  -الكريم خليفة 

هـ   1420سلطنة عمان, الطبعة: األولى،   -مسقط  -وزارة التراث القومي والثقافة صفية, الناشر: 

 م  1999 -
هـ(, المحقق:  370القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت:  أحكام -2

 م. 1994هـ/ 1415لبنان: األولى،   –عبد السالم محمد علي شاهين, ط: دار الكتب العلمية بيروت 

بِّّي البَْغَداِدّي, الُملَقَّب بِـ"َوِكيع" )ت:  أخبار -3 ُد ْبُن َخلَِف ْبِن َحيَّاَن الضَّ القضاة: أَبُو بَْكر  ُمَحمَّ

هـ(, المحقق: عبد العزيز مصطفى المراغي,: المكتبة التجارية الكبرى: األولى،  306

 الرياض.  –م, صورتها عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المدائن 1947هـ=1366
يعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن االست -4

)ت:   القرطبي  النمري  بيروت, 463عاصم  الجيل،  دار  ط:  البجاوي,  محمد  علي  المحقق:  هـ(, 
 م.  1992  -هـ  1412الطبعة: األولى، 

الواحد    أسد الغابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد -5
هـ  1409بيروت, عام النشر:    –هـ(: دار الفكر 630الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )ت:  

 م. 1989 -
الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   تمييز في اإلصابة -6

هـ(, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض, ط: دار الكتب 852العسقالني )ت: 

 هـ.  1415 -بيروت,: األولى  –علمية ال
األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:   -7

 م.  2002أيار / مايو  -هـ( ط: دار العلم للماليين: الخامسة عشر 1396
وني   التراجم في طبقات الحنفية, المؤلف: زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السود تاج -8

هـ(, المحقق: محمد خير رمضان يوسف, ط: دار القلم، دمشق:  879الجمالي الحنفي )ت: 

 م.  1992 -هـ  1413األولى، 
تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض،   -9

بيدي )المتوفى:   ن, ط: دار الهداية. هـ(, المحقق: مجموعة من المحققي1205الملقّب بمرتضى، الزَّ
هـ( المحقق: ضبطه 816التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:   -10

العلمية بيروت   الطبعة: األولى –وصححه جماعة من العلماء بإشراف ط, ط: دار الكتب  لبنان, 
 م. 1983-هـ 1403

ه( المحقق: 333تفسير الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي )ت:  -11

 م. 2006ه_  1426د. مجدي باسلوم, ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان: االولى 
هـ(, المحقق:  370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت:  -12

 بيروت: األولى. –محمد عوض مرعب, ط: دار إحياء التراث العربي 
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ن أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين:  حماسة الخالديين = باألشباه والنظائر م -13

هـ( ، و أبو عثمان سعيد بن هاشم  380الخالديان أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، )المتوفى: نحو 

هـ(, المحقق: الدكتور محمد علي دقة, ط: وزارة الثقافة، الجمهورية  371الخالدي )المتوفى: 

 . 1995العربية السورية, عام النشر: 
لماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  دستور الع -14

هـ(, عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, ط: دار الكتب العلمية 12األحمد نكري )ت: ق 

 م. 2000 -هـ 1421لبنان / بيروت: األولى،  -
الترمذي، أبو سنن الترمذي, المؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -15

( ومحمد فؤاد عبد الباقي  2، 1هـ(, تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 279عيسى )المتوفى: 

(, الناشر: شركة مكتبة 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  3)جـ 

 م.   1975 -هـ  1395مصر, الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  
لنبالء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي  سير أعالم ا -16

 م. 2006-هـ1427القاهرة:  -هـ(, ط: دار الحديث748)ت: 
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني   -17

د يوسف  -بن علي اإلرياني  مطهر -هـ(, المحقق: د حسين بن عبد هللا العمري 573)المتوفى: 

سورية(,  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -محمد عبد هللا, الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت 

 م.  1999  -هـ  1420الطبعة: األولى، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري   -18

  –بد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للماليين هـ(, تحقيق: أحمد ع393الفارابي )المتوفى: 

 م.   1987 - هـ 1407بيروت , الطبعة: الرابعة 
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد   -19

 –هـ(, ط: منشورات دار مكتبة الحياة 902بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 ت. بيرو
الطبقات الكبرى المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري،  -20

بيروت,  –هـ(, المحقق: إحسان عباس, ط: دار صادر  230البغدادي المعروف بابن سعد )ت: 

 . م 1968الطبعة: األولى، 
الداوودي المالكي )ت:  طبقات المفسرين للداوودي: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين   -21

 بيروت. –هـ(, ط: دار الكتب العلمية  945
كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:   -22

 هـ(, المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي, ط: دار ومكتبة الهالل. 170
العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  كشف األسرار شرح أصول البزدوي: عبد    -23

 .اإلسالميط: دار الكتاب  )ه730البخاري الحنفي )ت: 
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لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -24

  -بيروت, الطبعة: الثالثة  –هـ( الناشر: دار صادر 711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

 ه.  1414
ه( على الكشاف للتبريزي تناول أهم  831اكمات: عبد الكرم عبدالجبار التبريزي )تالمح -25

كتب التفاسير التي اعتنت بتطبيق نظرية المعنى وهي كتاب الكشاف للزمخشري, وحاشية قطب 

الدين الرازي على الكشاف, واعتراضات جمال الدين األقسرائي قام بتحقيقها عبدالرحمن 

ي كلية اآلداب جامعة بغداد بإشراف الدكتور: عقيل رحيم علي الآلمي  اسماعيل خليل التميمي ف

 م(. 2016ه_ 1438سنة)
المحكم والمحيط األعظم: المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:   -26

بيروت, الطبعة: األولى،   –هـ[ المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية 458

 . م  2000  -هـ  1421
مختار الصحاح, المؤلف: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -27

الدار   -هـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية 666الرازي )المتوفى: 

 م.1999هـ / 1420صيدا, الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 
أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد   مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف: -28

عادل مرشد، وآخرون, إشراف: د عبد   -هـ( المحقق: شعيب األرنؤوط 241الشيباني )المتوفى: 

 م.  2001 -هـ  1421هللا بن عبد المحسن التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى، 
العالم )المخطوطات والمطبوعات(« لعلي معجم التاريخ »التراث اإلسالمي في مكتبات  -29

 الرضا. 
معجم المفسرين »من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر«: عادل نويهض, قدم له:   -30

ُمفتي الجمهورية اللبنانية الشَّْيخ حسن خالد, ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة  

 م.  1988  -هـ  1409لبنان: الثالثة،  -والنشر، بيروت 
الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد   المعجم  -31

 عبد القادر / محمد النجار(, ط: دار الدعوة. 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة   -32

 م.  1994 -هـ  1414هـ(, ط: مؤسسة الرسالة، بيروت: السابعة، 1408الدمشق )المتوفى: 
المغرب في ترتيب المعرب: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان  -33

ِزّى, )ت:   هـ(, ط: دار الكتاب العربي, الطبعة: د. ط , د. ت. 610الدين الخوارزمي الُمَطّرِ
ول إلى  الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة »من القرن األ -34

المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم« جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين  

الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد 

 م.  2003 -هـ  1424بريطانيا: األولى،   -بن محمد البغدادي, ط: مجلة الحكمة، مانشستر 
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هـ(,  764بالوفيات: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى:  الوافي -35

بيروت, عام   –المحقق: أحمد, األرناؤوط وتركي مصطفى, ط: دار إحياء التراث 

 م. 2000  -هـ1420النشر:
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن   -36

هـ(, المحقق: إحسان عباس,  681ي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: إبراهيم بن أب

 بيروت, الطبعة االولى. –الناشر: دار صادر 


