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وذ ابهلل من ونستهديه ، ونع إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
شرور أ نفسنا ، ومن سيئات أ عمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هـادي 
له ،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله ، بلغ 

وعلى آله وصحبه ومن    الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة وجاهد يف هللا حق جهاده
 تبعه ودعا بدعوته إىل يوم الدين .

    قال تعاىل:

   
    

    
   
    
   

     

    (1):وقال تعاىل ، 

   
    

 
(2). 

   وقال تعاىل:

   

   
(3) . 

   : وقال تعاىل

   
     

      

    (4) . 
 أما بعد:

  ، حيث أكمله هللا تعاىل لنا ، وأمت علينا به فإن نعمة اإلسالم أعظم نعم هللا 

   النعمة ؛ قال تعاىل:

                                                
 . 1سورة النساء ، اآلية :   )1(
 119سورة التوبة ، اآلية :   )2(

  . 70:  سورة األحزاب ، اآلية  )3(

  . 18:  سورة احلشر ، اآلية  )4(
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. وجعل هللا تعاىل هذا الدين شاماًل  (5)

 جلوانب  احلياة كلها , حىت ال تضل  ابإلنسان الطرق وال تعصف به األهواء واآلراء .
القرآن الكرمي املنَـزَّل على نبيه حممد  زة خالدة ، هي كالمه هلذا الدين معج وجعل هللا 

      ،كتاب  

      

     
فيه كل ما  (1)

    يصلح العباد يف دينهم ودنياهم قال تعاىل: 

   
وقد ندب هللا سبحانه وتعاىل  (2)

عباده إىل تدبر آايته واالعتبار مبا فيه من املواعظ والبيان والنور واهلداية ، وإىل فهم وإدراك 
  : معانيه مبا حيقق هذا الغرض ؛ قال تعاىل

    
     

   

 
(3) . 

    وقال تعاىل:

  
  

  
(4) . 

   وقال تعاىل:

    

  
)5(  . 

                                                
 . 3:  سورة املائدة ، اآلية  )5(

 . 42 : اآلية ، سورة فصلت )1 (

 . 38:  سورة األنعام ، اآلية )2 (

 . 82:  سورة النساء ، اآلية )3 (

 . 29:  سورة ص ، اآلية )4 (

 . 24:  سورة حممد ، اآلية )5 (
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فالواجب على املسلمني تعلم كتاب هللا ، ومعرفة تفسريه ، واستنباط معانيه ، وتعليمه 
وفهمه والعمل به من أعظم ما يشغل به  املسلم وقته  للناس ، وذلك ألن دراسة كالم هللا 

 . (6)))خريكم من تعلم القرآن وعلمه(( وينفق فيه عمره ،كما قال الرسول 
 عظم شأن هذا القرآن الكرمي وأمهيته البالغة يف هدايتهم، ولقد أدرك أوائل املسلمني

م ، وتقومي أخالقهم ، وَِتذيب سلوكهم ، ومن مثَّ عنوا به عناية كبرية من كل  وتنظيم حياِته
م ، فعظم  الوجوه ، فكان القرآن الكرمي نرباسهم الذي يستضيئون به يف مجيع دروب حياِته

م وأحرزوا قصب السبق على مجيع األمم األخرى . ومما ال شك فيه أنَّ عظمة األمة  شأُنه
ا ابلتمسك ابلقرآن الكرمي لن تعود إليها اليوم إال به ، ولن يستعيدوا  اإلسالمية اليت أحرزِته
جمدهم الغابر إالّ بتجديد الدعوة الصحيحة إليه ، ولن يتم هلم ذلك إالّ ابإلعداد الكامل 

، وذلك ألنه لن يصلح آخر هذه األمة إالّ مبا صلح  الذي استعّد به عظماء اإلسالم األوائل
 به أوهلا .. وهو القرآن الكرمي .

كيف ال والقرآن الكرمي قد احتوى مجيع ما حتتاج إليه البشرية يف أمور دينها ودنياها وماضيها 
ا ويف اقتصادها ويف  ا ويف معامالِته وحاضرها ومستقبلها يف عقائدها ويف أخالقها ويف عباداِته

ا .س  ياستها الداخلية واخلارجية يف سلمها ويف حرِبه
كيف ال وتفسري القرآن الكرمي هو اجلسر املوصل هلذه املبادئ واملفتاح هلذه الكنوز اليت حتتاج 

إليها البشرية ، لذلك جند أن علماء األمة اإلسالمية على مرّه العصور ويف شىت األقطار 
فائقة من كل وجه وذلك بتالوته وحفظه وبفهمه والعمل اهتموا ابلقرآن الكرمي وعنوا به عناية 

به ، وكان أبرز مظاهر تلك العناية هو اهتمامهم بتفسري القرآن الكرمي ؛ ألنه مفتاح علومهم 
ودراستهم فكان موضع عنايتهم واهتمامهم ، فوضعوا حوله التآليف والتصانيف الكثرية 

ا وفق براعة كل عامل يف فّنه الذي املختلفة أصوهلا واجتاهاتـها املتباينة يف تفص ا و جزئياِته يالِته
تقدم فيه ، واالجتاه الذي مييل إليه ، واملنهج الذي سار عليه . ولقد كانت هلذه العناية آاثرها 
الطيبة واملباركة متثلت يف احلياة البشرية عامة ، ويف حياة األمة اإلسالمية خاصة اليت مل تعهد 

                                                
  –كتاب فضائل القرآن   9/74نظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ااحلديث رواه اإلمام البخاري .  )6 (

 . 5027القرآن وعّلمه حديث رقم  خريكم من تعلمابب      
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 مراحل اترخيها الطويل ، فقد استنار فيها كل مظهر من مظاهر البشرية قبلها مثل ذلك يف
م املادية والروحية .  النشاط الفكري والعمل عرفه الناس يف حياِته

ولقد ازدهرت املكتبة اإلسالمية من آاثر هذا النشاط العظيم حىت إّن العقل يقف أمامها 
ار ، وجبولة على املكتبات يف مشدوهاً خياجله اإلعجاب واملهابة أمام هذه العظمة واالزده

اليمن يتجلى أّن للعلماء يف تلك البالد نصيباً وافراً وسهماً ابرزاً من هذا النشاط ومن تلك 
 العناية بتفسري القرآن الكرمي .

وملّا أنعم هللا علّي أبن أكون أحد طالب قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين ، ويسر يل 
املاجستري ، فكرت يف تقدمي موضوع لنيل درجة الدكتوراه ، فوقع يف مبنّهه وكرمه إكمال مرحلة 

عرض ودراسة (( . فقمت بوضع خطٍة له، مثَّ  –نفسي موضوع )) التفسري يف اليمن 
عرضتها على أساتذيت الكرام ، فأعجبوا بذلك ، وقاموا جزاهم هللا خرياً بتسديد ما كان فيها 

ببحثه . ومن أهم األسباب اليت جعلتين أكتب يف من خلل أو نقص ، وشجعوين على القيام 
 -هذا املوضوع ما يلي:

قصدت من هذا البحث املزيد من التعرُّف واإلطالع على جوانب مهمة من املكتبة  -1
القرآنية وخباصة ذلك اجلانب الواسع فيها أال وهو جانب التفسري الذي مازال حباجة 

 حىت اآلن .إىل كشف اجملهول وإيضاح املكنون يف مؤلفاته 
وضع لبنة صاحلة يف صرح املكتبات اإلسالمية الشامخ بتقدمي هذا البحث املتواضع،  -2

الذي قدَّرت أن يسهم يف إغناء الفكر اإلسالمي ، ولينتفع به القارئ وذلك عن طريق 
التعرُّف واإلطالع ودراسة اجتاهات ومناهج كتب التفسري يف اليمن اليت تتبوأ مكاَُنا 

 كتبات العربية واإلسالمية .الالئق يف امل

إنَّ هذا املوضوع مل حيظ حبظ وافر من الدراسة واالستقصاء والتتبع جلهود املفسرين  -3
الغين ابملخطوطات ، والزاخر بنوادر الكتب  –اليمن  –ومعامل التفسري يف هذا البلد 

تعلقة ببيان التفسريية ؛ بل وتندر فيه الكتاابت العلمية املتخصصة اليت َِتتم ابجلوانب امل
ودراسة مناهج واجتاهات املفسرين يف اليمن سوى كتاابت متفرقة بصورة غري متكاملة 

. 
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يرجع اهتمامي بكتب التفسري يف اليمن منذ سنوات عديدة إذ قرأت الكثري من  -4
، ومجعت مادة علمية عنه ، فشعرت أنَّ ما مجعته من املراجع  املوضوعاملراجع عن هذا 

احصة ، فأحببت أن يكون جمال دراسيت لنيل درجة الدكتوراه ، حباجة إىل دراسة ف
فقمت ابستشارة مشاخيي وأساتذيت األجالء ابلقسم ، فوجدت منهم التشجيع 

 . املوضوعوالتأييد مما كان له أكرب األثر يف تقوية اهلهمَّة ، وشد العزم لبحث هذا 

وال يتباين يف جوهره مع مما ال شك فيه أنَّ التفسري يف اليمن ال يتعارض يف أصله  -5
التفاسري األخرى يف غريه من األقطار اإلسالمية األخرى ؛ ولكنه خيتلف نوعاً ما يف 
بعض اآلراء املذهبية العقدية منها والفقهية مع خترجيات علمية وآراء اجتهادية اضطلع 

ا يف ميدان العلم وحقل البحث والنظر ، فكان هذا ه ا علماء اليمن ، هلا شأُنه و ِبه
الذي خيص جزءاً من الدولة  املوضوعالسبب الرئيس للتوجه حنو الكتابة يف هذا 

ا بعيدة  اإلسالمية ، مع التنبيه إىل أين مل أكتب عنه شعوراً مين ابنفصاله كوحدة بذاِته
عن جسم الدولة اإلسالمية ، وذلك ألن التعصب لكل بلٍد دعوة استعمارية معروفة 

م .يراد منها إبعاد الشعوب اإل  سالمية عن وحدِته

ا وغريها جعلتين أختار هذا  وأكتب عنه دراسة  املوضوعإنَّ هذه األسباب اليت ذكرِته
 تفصيلية ، وخطة البحث فيه مكّونة من مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة .

واألسباب الداعية الختياره ، وذكر       املوضوع: تناولت فيها احلديث عن أمهية املقدمة
 ، وبيان املنهج الذي سرت عليه يف كتابته . اخلطة

 : وفيه دراسة عن احلركة العلمية يف اليمن وأثرها يف تطوُّر علم التفسري .التمهيد
 -:نشأة التفسري يف ا ليمن ، وفيه مخسة فصول: الباب األول

 ر علم التفسري يف اليمن .تطو  مراحل : الفصل األول
 . ليمنمصادر التفسري يف ا: الفصل الثاين

 أشهر أعالم املفسرين يف اليمن .: الفصل الثالث
 أهم املؤلفات التفسريية يف اليمن .: الفصل الرابع

 أتثر املفسرين يف اليمن بغريهم من العلماء .: الفصل اخلامس
 -: اجتاهات التفسري يف ا ليمن ، وفيه ثالثة فصول:الباب الثاين
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 -:ة مباحثاالجتاه العقدي ، وفيه ثالث :األول الفصل
 املبحث األول: اجتاه أهل السنة واجلماعة .

 املبحث الثاين: االجتاه الصويف .
 املبحث الثالث: االجتاه املعتزيل .

 -:االجتاه الفقهي ، وفيه مبحثان :الثاين الفصل
 املبحث األول: االجتاه الفقهي يف التفاسري العامة .

 األحكام . املبحث الثاين: االجتاه الفقهي يف تفاسري آايت
 -االجتاه اللغوي والبالغي ، وفيه مبحثان: :الثالث الفصل

 االجتاه اللغوي . :األول املبحث
 االجتاه البالغي . :الثاين املبحث

 -: منهج التفسري يف اليمن ، وفيه فصالن:الباب الثالث
 -:الفصل األول: منهج التفسري ابملأثور ، وفيه سبعة مباحث

 بتفسري القرآن ابلقران . املبحث األول: عنايتهم
 عنايتهم بتفسري القرآن ابلقراءات . :الثاين املبحث

 عنايتهم بتفسري القرآن أبسباب الُنزول . :الثالث املبحث
 عنايتهم بتفسري القرآن ابلسنَّة . :الرابع املبحث

 عنايتهم بتفسري القرآن أبقوال الصحابة . :اخلامس املبحث
 سري القرآن أبقوال التابعني .عنايتهم بتف :السادس املبحث

 موقف املفسرين يف اليمن من اإلسرائيليات . :السابع املبحث

 -الفصل الثاني: منهج التفسير بالرأي ، وفيه خمسة مباحث:

 األول: موقف املفسرين يف اليمن من آايت الصفات . املبحث
 الثاين: اهتمامهم آبايت األحكام الشرعية . املبحث

 اهتمامهم ابلنواحي اللغوية .الثالث:  املبحث
 الرابع: اهتمامهم ابلنواحي العلمية . املبحث

 اخلامس: عنايتهم بعلوم القرآن من علم املناسبات والناسخ واملنسوخ املبحث
 واحملكم واملتشابه ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



وفيها بيَّنت أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبث موضوع: التفسري يف   :اخلامتة
 وبيان القيمة العلمية له وذكر التوصيات . . ودراسة عرض -اليمن 

زمة للبحث وهي  -:الفهارس : وقد قمت بعمل الفهارس الالَّ

 فهرس اآليات القرآنية . -1

 فهرس األحاديث النبوية . -2

 فهرس اآلاثر . -3

 فهرس األبيات الشعرية . -4

 فهرس شرح األلفاظ الغريبة . -5

 فهرس أعالم التفسري يف اليمن . -6

 املرتجم هلم . فهرس األعالم -7

 فهرس الفرق والطوائف والقبائل  . -8

 فهرس البلدان واألماكن واملعامل . -9

 فهرس كتب التفسري وعلوم القرآن يف اليمن . -10

 فهرس املصادر واملراجع  . -11

 ات .املوضوعفهرس  -12

 -منهجي في هذا البحث:

 -أماَّ منهجي في هذا البحث فألخصه بالنقاط التالية:

 ى الدخول يف هذا املضمار كنت أملس عن بعٍد وعورة الطريقحينما أقدمت علأوالً : 
ومشقة الوصول إىل املعلومات املطلوبة ؛ ال سيما وأنَّ أكثر كتب التفسري يف 

حبيس خزائن املكتبات، ولكي أحقق غرضي كان البد من  اليمن مازال خمطوطاً 
ا من بني طيَّات العديد من فهارس خمطوطات  املكتبات اإل سالمية مجع شتاِته

والعاملية وبعد اجتياز تلك العقبة وخروجي من كتب الفهارس ، ميَّمهته شطر كتب 
املعاجم والرتاجم والطبقات واألنساب والتاريخ ، فقررت أن أمجع كل شيء أجده 

 عن التفسري يف اليمن فوجدت كنهزاً ضخماً مفيداً غنياً وفرياً .
 املادة العلمية للبحث وتشعب أبوابه وكثرةوعدم التطويل وذلك لسعة  االختصاراثنياً : 

مسائله ، فماال يدرك كّله ال يرتك جّله ، وقد علمت يقيناً  أنَّ اإلتيان على   
موضوعات هذا البحث حيتاج إىل فريق من الباحثني وعدٍد من السنني فاكتفيت 
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لذلك برسم خطوط عريضة تعني الباحثني، ووضع معامل تضئ الطريق للسالكني ، 
ذا ال أدعي االستيعاب واإلحاطة إذ هو أمر يشبه املستحيل ، بل قاربت وسددت وهل

 حسب اجلهد والطاقة .
 سلكت يف دراسة هـذا البحث العلمي مسلك الباحث املتجرد  عن  التعصب  ،اثلثاً :   

فأوردت من األقوال واملسائل ما وقفت عليها مشفوعاً ببعض الشواهد الدَّالة على 
جعل هواي مع بين قومي فأهضفي عليهم هالة التمجيد والتعظيم ، ما ذلك ، ومل أ

فيهم وما ليس فيهم ، وال أنين حتاملت عليهم ونزعت عنهم مجيل أفعاهلم بل أعطيت 
كل ذي حق حقه ، فأبرزت اجلوانب املشرقة واجلوانب املظلمة،   –حسب طاقيت  –

واخلطأ، فقد أخطئ يف  ومع هذا فال أدعي الكمال ، ألنين بشر مقرٌّ ابلتقصري
 التطبيق، والكمال هلل وحده .

:  اعتمدت على أمهـات املصادر القدمية األصيلة واملراجع احلديثة املفيدة  ،  وقد  رابعاً 
اختصرت أمساء بعض املراجع عند العزو إليها يف احلاشية ، واكتفيت ابلتفصيل الوارد يف 

د أقدّهم أحياانً املتأخر لفائدة كأن يكون النص راجع ، وأبدأ بذكر املتقدم وفاة وقاملفهرس 
 املنقول من كالمه ، اخرتته لوضوحه أو سهولته أو مشوله وحنو ذلك .

 : التزمت عزو ما ورد من اآلايت يف البحث إىل سورها وذكرت أرقامها ، إالَّ إذا خامسا
 الباً .تكررت اآلية يف املوضع الواحد ، فإين أكتفي بعزوها يف املوضع األول غ

 : خرجت األحـاديث النبوية واآلاثر من مصادرها األصلية املعتمدة فما كان منها سادساً 
وإن مل يكن فيهما ، فإين أخرّهجه  –غالباً  –يف ا لصحيحني أو أحدمها اكتفيت به 

من مصادره األصلية وأنقل تصحيحه أو تضعيفه من أقوال بعض العلماء املتقدمني أو 
 ن .املتأخرين ما أمك

 : ترمجت لألعـالم الوارد ذكرهم يف نص الدراسة ترمجة خمتصرة وافية ابلغرض عدا سابعاً 
ما ورد من أمساء األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم واملشهورين كاخللفاء األربعة 

 واملعاصرين األحياء .
 الرسالة .: عرَّفت ابلفرق والقبائل واألماكن والبلدان الوارد ذكرها يف اثمناً 

ا حباجة إىل بيان ، وضبطت ما حيتاج إىلاتسعاً   : بينت معاين بعض الكلمات اليت أرى أُنَّ
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 ضبط .
 : عملت فهارس فنيَّة تساعد على كشف مضامني هـذه الرسـالة بسهولة  ويسر عاشراً 

 وتعني القارئ على االستفادة من هذا البحث .
 ملباحث فإنَّ ذلك مما اقتضته املادة العلمية: ما حصل من اإلطـالة يف بعض ا احلادي عشر

ا ذات فروع أراها حتتاج ملزيد بيان  اليت احتواها ذلك املبحث ، ولكوُنه
 وإيضاح وذكر أمثلة وشواهد .

أشكر هللا تعاىل وأثين عليه اخلري كله على ما منَّ عليَّ ، ويسَّر وأعان على إمتام  ويف اخلتام
 لم .هذا اجلهد ، وسلك يب سبيل الع

مثَّ أتقدم ابلشكر اجلزيل والتقدير الوفري جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اليت 
ا الناهلني من ينابيع العلم واملعرفة منها ، وأخص كلية أصول  أكرمتين أبن أكون أحد طالِبه

 الدين ابلرايض ، وعلى رأسها عميد الكلية ووكيليه .
 ووكيالً وأعضاًء على إاتحتهم يل هذه الفرصة العلمية كما أشكر قسم القرآن وعلومه رئيساً 

م الكبري يف تذليل الصعوابت فلهم  ملواصلة البحث والدراسة يف مرحلة الدكتوراه وعلى تعاوُنه
 مجيعاً مين خالص الشكر ومجيل العرفان وأسأل هللا هلم التوفيق والسداد .

عبد الرمحن بن صاحل  وأخص ابلشكر أستاذي فضيلة األستاذ الدكتور/ حممد بن
الشايع املشرف على هذه الرسالة على ما غمرين به من علم وفضل ، ولني جانب وحسن 

توجيه ومبا فتح يل صدره وبيته ، والذي وهبين أوقاته الغالية والذي بذل معي كثرياً من جهده 
ا حيتاج إىل حذف حىت أنه تتبعها تتبعاً دقيقاً وأرشدين إىل مواطن اخللل فيها ، ونبَّهين على م

أو إضافة ، فلم أيل جهداً يف التوجيه والنصح والتسديد فقد كان يل نعم املعلّهم ونعم املرشد ، 
ولقد كان يف تلطفه يف توجيهي وأدبه اجلّم يف تنبيهي مثاالً حيتذى وأعرتف أنه كان لذلك  

ائه أبمس فأسأل هللا  كله أعظم األثر يف نفسي وعلى سريي يف هذه الدراسة ،
احلسىن وصفاته العليا أن جيزل له األجر واملثوبة ، وأن جيعل ذلك كله يف ميزان حسناته ، 

 وميد يف عمره على زايدة يف العلم والعمل الصاحل وأن يصلح له النّهية والذُّرية .
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كما أشكر كل من قدَّم يل خدمة وأسدى إيلَّ معروفاً أو أّي مساعدة يف سبيل إجناز هذا 
راجه ، وأرجو من هللا العلي القدير هلم حسن اجلزاء على ما بذلوا وابرك هلم يف البحث وإخ

 أعمارهم وأعماهلم .
فضيلة األستاذ الدكتور /احلسن بن خلوي املوكلي وفضيلة  الفاضلنيأشكر أهستاذيَّ  كما

ة حممد بن حممد زانيت عبد الرمحن اللذين تكرما بقبول املشاركة يف مناقش/الدكتوراألستاذ 
. لتقومي إعوجاجها واستكمال نقصها ، فأسأل هللا أن ينفعين مبالحظاتـهما  الرسالةهذه 
هللا عين خري  فجزامها  ،النافعة إن شاء هللا  واستدراكاتـهما، وتوجيهاتـهما السديدة،   القيمة

 ريتهما.يف الدنيا واآلخرة ،وابرك هللا يف أ عماهلما، وأصلح هلما ذ املثوبةاجلزاء وأجزل هلما 
هذا وقد بذلت جهدي يف حبث هذا املوضوع حسب طاقيت ، فما كان من صواب فمن هللا 

 . وبتوفيقه ، وما كان غري ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر هللا منه 
هذا وأتوجه ابلدعاء إىل هللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، كما 

 خلدمة كتابه وإعالء كلمته . أسأله العون والتوفيق
 أن الحمد هلل رب العالمين  دعوانا  وآخر
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي 

بفضله تتّم 

الصالحات 

،والصالة والسالم 

على خير خلق هللا 

 وبعد:  محمد 
حتديد بعض  عرض ودراسة " ميكن –يف ختام هذا البحث يف موضوع "  التفسري يف اليمن 

النتائج اهلامة اليت توصلت إليها أثناء سريي يف هذه الدراسة املتواضعة ،واليت تربز من خالهلا 
بعض اخلصائص املميزة لكتب التفسري يف اليمن دون غريها من التفاسري ،وتظهر القيمة 

 -العلمية هلا،فمن أهّم تلك النتائج ما يلي :
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م ممن ورد أّن بلغ عدد أشهر أعالم املفسرين يف الي -1 من الذين قمته ابلتعريف ِبه
هلم أتليفاً يف التفسري مثانية وستني َعَلماً،ظهروا خالل القرون اإلسالمية املتتابعة 

 ، وقد قّدموا مصّنفات يف التفسري قيّهمة وانفعة .
بلغ عدد التفاسري املختلفة اليت أمكن التعّرف عليها اثنني وتسعني تفسرياً، منها  -2

سون كتاابً عاماً لتفسري مجيع سور القرآن الكرمي ،ومنها مثانية وثالثون  أربعة ومخ
 كتاابً خاصاً بتفسري بعض سور القرآن الكرمي أو ببعض آايته .

قلة املطبوع من ذخائر التفسري ابليمن ابلنسبة للمخطوط حيث مّت طبع مخسة  -3
 -وهي :تفاسري من الكتب التفسريية الشاملة جلميع سور القرآن الكرمي ، 

 .ه211تفسري القرآن : أتليف/عبد الرزّاق بن مهَّام الصنعاين املتوفىسنة -أ

تيسري  البيان ألحكام القرآن :أتليف/ حممد بن نور الدين علي املوزعي املتوىف  -ب
 .ه 825سنة 

منتهى املرام يف شرح آايت األحكام :أتليف/حممد بن احلسني بن اإلمام القاسم  -ت
 . ه1067املتوىف سنة

 .  ه1250لقدير :أتليف/حممد بن علي الشوكاين املتوىف سنة فتح ا -ث

الربهان يف إعراب آايت القران: أتليف/أمحد ميقري بن أمحد حسني مشيلة  -ج
 .ه1390األهديل املتوىف سنة 

أتثر كثري من املفسرين يف اليمن مبذهب املعتزلة ،وذلك لتأثرهم الشديد بتفسري  -4
                                         عيال على هذا التفسري،وأكرب دليل                                                                                               الكشاف للزخمشري ،فغالب مفسري اليمن

على ذلك كثرة احلواشي والتعليقات على الكشاف ،ويف غالبها ظهر التأييد ملا 
 من أتويل آلايت الصفات وصرفها عن داللتها  الظاهرة .ذهب إليه الزخمشري 

اعتىن أهل اليمن بتفسري آايت األحكام،وقد تعددت مؤلفاتـهم التفسريية يف هذا  -5
الفن ،ومتّيزوا ابلتجديد يف األهصول والفروع ،وهلذا جاءت تفاسريهم متعددة 

ذهب االجتاهات ،فمنها ما خيتص ببيان آايت األحكام على وهفهق أهصول م
الشافعية،ومنها ما خيتص ببيان آايت األحكام على وهفهق أهصول املذهب الزيدي 
،اليت يتجه بـها أصحابـها اجتاه االجتهاد والتجديد يف املضمون وطريقة العرض 
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،وإّن نظرة واعية يلقيها حصيف الرأي على كٍل من تفسري الثمرات اليانعة 
 نان يتبنّي له من خالهلا هذه اخلاصية .أوشايف العليل أومنتهى املرام أوتيسريامل

أظهرت الدّهراسة تنوُّع االجتاهات التفسريية يف اليمن من عقدية ، وفقهية ،  -6
فيه  احنصرالتفسري مل يكن هو العلم الذي  علم أنولغوية ، ممّا يدل على 

ختصص بعضهم يف علوم  ظهرختصص املفسرين من أهل اليمن فحسب ؛ بل 
واضحاً  ذلكر هذا التخصص يف تفسريهم ، ولقد وجدان شىت ، ولذا برزت آاث

نواحي الفقهية يف تفاسريهم اخلاصة آبايت األحكام ابل اهتمامهممن خالل 
فروعه  ابلفقه عارفحيث أسفر لنا هذا االجتاه عن مفسٍر وفقيٍه  الشرعية

اخلاصة  تفاسريهمخالل اهتمامهم ابلنواحي اللغوية يف  من،  و  وقواعده وأصوله
 ابللغةعراب القرآن حيث أسفر لنا هذا االجتاه عن مفسٍر ولغوي عارف إب

خالل اهتمامهم ابلنواحي العقدية ،  ومن، وأسرارها  والبالغة وأنواعها 
العلمية، وغري ذلك من التخصصات اليت ظهرت ملفسري أهل اليمن  وابلنواحي

 تفاسريهم . دراسةمن خالل 

 -ليمن واضحة وجلّية من خالل احملاور اآلتية:العلمية للتفسري يف ا القيمةتظهر  -7

القرآن الكرمي ،  تفسري  دراسةاملفسرين يف اليمن قدموا جهودهم السخية يف  نأ -أ
فيه إىل مرتبة املشيخة ، واعرتف له يف أقطار العامل اإلسالمي  وصلومنهم من 

صنعاين يف التفسري ، فمثاًل: تفسري عبد الرَّزاق ال ابإلمامةوعلى مرّه العصور 
ابب الرواية إىل غالب التابعني وأتباع التابعني ، وال  يفعمدة كثري من املفسرين 

تعتمد الرواية غالباً ممن جاء بعد عبد الرَّزاق  اليتخيلو تفسري من التفاسري 
 ، كابن جرير الطربي وغريه . عنهالصنعاين إالَّ ويذكر الرواية 

أغلبهم من املفسرين اليمنيني مثل:  وأساتذته  واضعوهالتفسري القصصي كان  نأ -ب
وعليه فال خيلو تفسري من  ،الصنعاين  منبّههكعب األحبار احلمريي ، ووهب بن 

 وتذكر الرواية عن هذين الَعَلمني . إالَّ التفاسري اليت تتعرض لذكر اإلسرائيليات 

توجه فريد ، تشتمل على حتقيقات اندرة ، ودقائق  ذاتتفاسري مستقلة  بروز -ت
ا تلك التفاسري اوكالمية ،  فقهيةية مهمة ، وآراء يف مباحث تفسري  نفردت ِبه
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جتهادات وأقوال علماء الفرقة ا ببياناليمنية ، أال وهي التفاسري اليت ختتص 
 الزيدية يف اليمن .

وتداوهلا بني طلبة العلم ، وتلقيهم هلا ابلقبول  اليمنبعض تفاسري علماء  ظهور -ث
فتح القدير للشوكاين ، حيث أصبح موضع  تفسريالتام غالباً ، وذلك مثل: 

دراسياً يف كثري من الكليات  مقرراً دراسة لكثري من طالب العلم ، وأصبح 
 املتخصصة يف اجلامعات العربية و اإلسالمية .

ومن التوصيات التي ينبغي التْنِبيه عليها في ختام هذه 

 -الدراسة ما يلي :
طات  يف اليمن ، واحملافظة عليها ضرورة مضاعفة االهتمام حبفظ املخطو  -أ

 وصيانتها، وتسهيل اطالع  الباحثني عليها .
العمل على حتقيق النافع من تراث السلف املخطوط ونشره ، وخاصة ما يتعّلق  -ب

ا تسرب أغوارها،وتربز  بكتب التفسري يف اليمن ، فهي جديرة بدراسة خاصة ِبه
 ية فهي حسيب .مناهجها ، وتوازن بينها ، ولئن حتققت هذه الغا

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب  العاملني
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 فهرس األعالم المترجم لهم -7

التسلسل           االسم                                                    

 رقم الصفحة

إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر                                           -1

154 

عيل الجحافي                                             إبراهيم بن إسما -2

304 

إبراهيم بن الحكم بن أبان                                                 -3

61 

إبراهيم بن خالد أحمد العُلَِفي                                            -4

180 

                          إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد                -5

185 

إبراهيم بن عمر بن علي                                                 -6

133 

إبراهيم بن القاسم بن المؤيد                                              -7

160 

إبراهيم بن موسى بن محمد "الشاطبي"                                     -8

85 

كر بن علي بن محمد البطاح                                       أبو ب -9

168 

أحمد بن إسحاق بن محمد                                               -10

168 

أحمد بن الحسين بن علي "البيهقي"                                        -11

39 

                        أحمد بن حسين الوزان                           -12

188 
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أحمد بن زيد بن عبدهللا الكبسي                                         -13

193 

أحمد بن زيد بن علي بن جابر                                           -14

179 

أحمد بن سليمان بن محمد                                                -15

385 

يب بن علي "النسائي"                                       أحمد بن شع -16

52 

أحمد بن صالح العنسي                                                   -17

162 

أحمد بن عامر الحدائي                                                   -18

188 

                      أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم"ابن تيميه"      -19

73 

أحمد بن عبد اللطيف الشرجي                                           -20

270 

أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن                                         -21

199 

أحمد بن علي الحسن الشامي                                            -22

162 

هادي النهمي                                         أحمد بن علي بن  -23

174 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الخّطابي                                       -24

297 

أحمد بن محمد بن علي النخلي                                           -25

169 

This file was downloaded from QuranicThought.com



             أحمد بن محمد بن أحمد القدوري                           -26

134 

أحمد بن محمد بن عبد الهادي                                            -27

171 

أحمد بن محمد بن علي بن محمد                                         -28

195 

أحمد بن محمد بن عمر بن علي                                          -29

169 

مني                                         أحمد بن محمد بن محمد الش   -30

145 

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد هللا                                      -31

195 

أحمد بن هاشم بن محسن                                                 -32

194 

         إسماعيل بن اإلمام القاسم بن محمد                              -33

157 

األشرف إسماعيل بن األفضل العباس                                     -34

298 

األشعث بن قيس                                                          -35

33 

األقرع بن حابس                                                          -36

33 

                                             أنس بن مالك بن النضر      -37

51 

أيوب بن أبي تميمة السْختِياني                                              -38

60 
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البراء بن عازب األنصاري                                                 -39

38 

              بريدة بن الحصيب                                           -40

39 

جعفر بن أبي طالب                                                        -41

31 

جعفر بن أحمد بن أبي  يحي بن عبد السالم                              -42

123 

جعفر المتوكل على هللا بن محمد المعتصم باهلل                            -43

385 

جنيد                                               الجنيد بن محمد بن ال -44

368 

الحارث بن عبد كالل                                                     -45

34 

الحسن بن أحمد بن صالح الحيمي                                        -46

165 

          الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن محمد                        -47

179 

الحسن بن علي بن الحسن بن علي                                       -48

186 

حسن بن علي بن يحي بن عمر                                          -49

169 

الحسن بن محمد بن صالح السُحولي                                      -50

188 

                                     الحسن بن محمد الشرفي             -51

195 
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الحسن بن يحي حابس الصعدي                                          -52

159 

الحسين بن اإلمام القاسم بن محمد بن علي                              -53

167 

الحسين بن جعفر المراغي                                                 -54

337 

لحسين بن محمد بن سعيد الالِّعي                                      ا -55

170 

الحسين بن محمد بن عبد هللا                                             -56

307 

الحسين بن ناصر بن عبد الحفبظ                                         -57

159 

                                   خالد بن الوليد                         -58

38 

خديجة بنت خويلد                                                        -59

46 

داود بن قيس الصنعاني                                                    -60

51 

زرعة بن سيف بن ذي يزن                                               -61

34 

هير بن أبي سلمى                                                      ز -62

379 

زيد بن محمد بن الحسن                                                  -63

170 

سعد بن ُعبادة األنصاري                                                  -64

35 
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                                    سعيد بن جبير                         -65

55 

سعيد بن مالك بن شيبة                                                   -66

51 

سليمان بن األْشعث "أبو داود"                                            -67

52 

سمنون بن حمزة الخواص                                                  -68

368 

شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق                           -69

285 

صالح بن الحسين بن يحي بن علي                                      -70

173 

ضمرة بن العيص                                                          -71

83 

                          طاهر بن يحي بن أبي الخير العمراني            -72

338 

طه بن عبد هللا السادة                                                    -73

169 

عائذ بن عبد هللا بن الخوالني                                              -74

56 

عامر بن شراحيل "الشعبي "                                               -75

55 

امر بن قيس األشعري                                                   ع -76

31 

عامر بن يحي بن حبيب                                                    -77

57 
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عبادة بن الصامت                                                         -78

56 

                                 عبد الحميد بن هبة هللا بن محمد        -79

135 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي                              -80

170 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا "أبو زرعة"                             -81

52 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون                               -82

367 

ي بن سعيد الثقفي                                              عبد الغن -83

109 

عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر  -84

 174الكوكباني               

عبد القادر بن موسى بن عبد هللا "الجيالني"                             -85

370 

                         عبد هللا بن أحمد بن محمد الهمداني              -86

296 

عبد هللا بن إسماعيل بن حسن النهمي                                    -87

188 

عبد هللا بن حمزة بن سليمان                                             -88

129 

عبد هللا بن سالم بن محمد البصري                                       -89

169 

بن عبد الباري بن محمد                                         عبد هللا -90
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عبد هللا بن عبد الباقي بن عبد هللا المزجاجي                            -91

168 

عبد هللا بن علي بن أحمد بن محمد                                       -92

173 

                            عبد هللا بن عمرو بن العاص                   -93

56 

عبد هللا بن قيس األشعري                                                 -94

31 

عبد هللا المأمون بن هارون الرشيد                                       -95

384 

عبد هللا بن محمد بن علي  الناشري                                      -96

147 

هللا بن محي الدين العراسي                                         عبد  -97

237 

عبد هللا بن مسعود بن غافل                                               -98

55 

عبد هللا بن وهب بن منبِّه                                                 -99

51 

                                 عبد هللا بن يحي بن أحمد بن الحسين    -100

197 

عبد هللا بن يزيد اللعفي                                                  -101

337 

عبد الملك بن حسين بن محمد                                           -102

194 

عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري                                      -103
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عبد الواسع بن عبد الرحمن بن محمد                                    -104
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عبد الولي بن عبد هللا بن حسين                                         -105

299 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي                                     -106

136 

                          عبهلة بن كعب "األسود العنسي الكذاب"      -107

37 

عثمان بن عبد هللا بن عثمان                                             -108

175 

عثمان بن عمر بن أبي بكر "ابن الحاجب"                              -109

161 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي                                     -110

303 

طائي                                                     عدي بن حاتم ال -111

77 

عطاء بن أبي رباح                                                         -112

60 

عطاء بن أبي مسلم الخرساني                                             -113

110 

                      عكرمة مولى ابن عباس                              -114

61 

علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم                                      -115

186 

علي بن أبي بكر بن علي بن محمد                                       -116
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علي بن أحمد بن الحسين الظفري                                        -117

193 

عيد بن حزم                                        علي بن أحمد بن س -118

387 

علي بن أحمد هاجر الصنعاني                                            -119

188 

علي بن إسماعيل بن محمد                                                -120

164 

               علي بن عبد هللا بن جعفر "ابن المديني"                     -121

62 

علي بن عبد هللا بن أحمد الجالل                                         -122

745 

علي بن عبد هللا بن عبد الجبار                                           -123

371 

علي بن محمد بن أبي بكر                                                -124

163 

بي القاسم النجري                                   علي بن محمد بن أ -125

145 

علي بن محمد بن علي الصليحي                                         -126

118 

علي بن نوح األُبوي                                                     -127

133 

              عمر بن عبد العزيز بن مروان                                -128

52 

عمر بن عبد هللا بن أحمد بامخرمة                                        -129
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عمر بن محمد بن عبد هللا                                                -130

367 

عمران بن حصين                                                          -131

13 

عاني                                                  عمرو بن دينار الصن -132

50 

عمرو بن شعيب بن محمد                                                 -133

57 

عمرو بن عبيد بن باب                                                  -134

383 

                عمرو بن لُحي                                             -135

27 

عمرو بن مسلم الَجنَِدي                                                    -136

50 

القاسم بن يحي الخوالني                                                  -137

179 

قتادة بن دعامة السدوسي                                                 -138

83 

بن مالك                                                   لبيد بن ربيعة -139
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مالك بن أنس الحميري                                                    -140

84 

مالك بن أيفع                                                              -141

32 

                           مالك بن نمط                                   -142

32 
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المبارك بن محمد بن محمد                                                -143

149 

المتوكل على هللا شرف الدين يحي بن شمس الدين                       -144

150 

مجاهد بن جبر المكي                                                       -145

57 

حسين الطويل                                                محسن بن  -146

271 

المحسن بن محمد كرامة الجشمي                                          -147

123 

محمد بن إبراهيم بن المفضل                                              -148

165 

                      محمد بن أحمد بن عبد الباري                      -149

276 

محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب "ابن النديم"                            -150

109 

محمد بن إسماعيل "البخاري"                                               -151

39 

محمد بن أمين بن فضل هللا المحبي                                         -152

160 

ن بن أحمد                                                   محمد بن حبا -153

47 

محمد بن الحسن بن أحمد الجالل                                         -154

159 

محمد بن الخالص بن عنقا                                                -155
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                    محمد بن السائب بن بشر                            -156

110 

محمد بن سعيد بن كبِّن                                                  -157

276 

محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي                           -158

175 

محمد الطيب بن أحمد الناشري                                           -159

147 

حمد السندي                                   محمد عابد بن علي بن أ -160

188 

محمد بن عبد الرب بن محمد بن زيد                                    -161

193 

محمد بن عبد الرحمن بن علي                                            -162

156 

    محمد بن عبد الرحمن بن عمر "أبو المعالي"                           -163

198 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي                                -164

136 

محمد بن عبد القادر بن عبد الباري                                      -165

284 

محمد بن عبد هللا بـهادر الزركشي                                       -166
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محمد بن عبد هللا "ابن مالك"                                            -168
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محمد بن عبد الهادي التتوي                                              -169

173 

  محمد بن عز الدين بن محمد                                            -170

159 

محمد بن علي بن محمد "ابن عربي"                                      -171

137 

محمد بن علي بن محمد "ابن عالّن"                                      -172

163 

محمد بن علي وحيش                                                    -173

272 

                              محمد بن علي بن وهب " ابن دقيق العيد" -174

194 

محمد بن عمر بن مبارك بن عبد هللا                                     -175

274 

محمد بن عيسى بن سورة "الترمذي"                                      -176

52 

محمد بن قيس األشعري                                                    -177

31 

محمد بن أبي القاسم المزجاجي                                 محمد بن -178

299 

محمد بن محمد بن أحمد اإلسفراييني                                      -179

131 

محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق                                   -180

273 

                    محمد بن محمد بن محمد النويري                     -181
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محمد بن يزيد الربعي "ابن ماجة"                                          -182

54 

مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني                                    -183

254 

مسلم بن الحجاج                                                          -184

52 

ل األنصاري                                                  معاذ بن جب -185

41 

معروف بن فيروز الكرخي                                              -186

368 

مقاتل بن سليمان بن بشر                                               -187

110 

              مهدي بن عبد الهادي بن أحمد الحسوسة                  -188

165 
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338 

ناصر بن الحسين بن ناصر بن هادي                                     -190

174 
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85 
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57 
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50 

النعمان بن بشير األنصاري                                                -194

51 
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                    النعمان بن عبد كالل                                 -195

34 

نعيم بن عبد كالل                                                         -196

34 

الهادي بن إبراهيم بن علي                                               -197

338 

الهادي بن أحمد بن محمد الجالل                                         -198

164 

الملك األموي                                               هشام بن عبد -199

50 

هشام بن يوسف الصنعاني                                                 -200

62 

هند بنت أبي أُميّة "أُم سلمة"                                              -201

45 

                         واصل بن عطاء الغّزال                          -202

383 

ياقوت بن عبد هللا الحموي                                              -203

296 

يحي بن أبي الخير العمراني                                                -204

337 

يحي بن أحمد بن عواض                                                  -205
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يحي بن محمد بن إبراهيم األقصرائي                                      -208

145 

                       يحي بن محمد بن عمر بن أحمد                   -209

296 

يحي بن معين بن عون                                                      -210
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 فهرس البلدان واألماكن واملعامل -9
 الكلمة                                                                           رقم الصفحة

إّب                                                                                       
300 

امة                                                                                        ِته
41 

ثهأل                                                                                        
138 

َلة                                                                                       بـه جه
127 

                                                     اجلهراف                              
160 

اجلَراف                                                                                   
734 

َند                                                                                        ََ اجَل
41 
                                                                                     َحَدَقة
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َرموت                                                                                  حضه
34 

                َحضهور                                                                     
41 

احلَقهل                                                                                     
294 

هص                                                                                      محه
54 

                                         َحوهث                                           
120 

خهَبان                                                                                     
135 

خيهرب                                                                                        
30 

                                                                     الدريهمي            
168 

الديـهَلم                                                                                     
118 
                                                                                      َذَمار
119 

                                                                                  اخلهلصة ذهو
44 

ذي رعني                                                                                  
28 

                                 ذي عهَقيهب                                                
63 

رهَغاَفة                                                                                     
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رهمع                                                                                        
30 

                                                                  َزبهيد                      
36 

                                                                                    الزيدية
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الشَرف                                                                                   
131 

شههارة                                                                                    
153 

َصربه                                                                                      
121 

َيان                                                                                    َضحه
197 

ظهَفار                                                                                     
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ظفري َحجَّة                                                                               
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رَاَوين                                                                                الظهه
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َعبهس                                                                                     
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عدن                                                                                        
61 

                                                                               َعنهس      
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الَعوهَسجة                                                                                 
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غر                                                                                    كاشه
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كهحهالن                                                                                   
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مأرهب                                                                                      
33 
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َ
                                        امل
َمَدارات                                                                                    300

54 
                                                                         األشرفية املدرسة

303 
ية                                                                            املدرسة التاجه

300 
املدرسة السابقية "العفيفية"                                                               
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املدرسة السيفية                                                                           
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املدرسة املظفرية                                                                          
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املرَاوهعة                                                                                   

َطح                                                         200                           مهسه
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َصانهع                                                                                     
َ
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َمعهنيه                                                                                      
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َبل                       َقه

                                                               امل
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مكتبة األوقاف "املكتبة الشرقية"                                                           
24 

املكتبة الغربية                                                                               
24 

َجم                                                                                     َهه
امل

124 
َموهزَع                                                                                    

135 
رة                                                                                    الَناشه

147 
جَنهرَة                                                                                     

144 
رة الَعنيه                                                                               ههجه

138 
                                                               اليَـَهاقهر                     

298 
 

 

 فهرس األبيات الشعرية -4
الشعر                                                                             رقم 

 الصفحة
                              ؟نيبُّ اهلهدى فكيف أان  وال          من بريته هللاسلم  ما

142 

راب أقامت  450                         العراقني حوالً قميطا ألهل           غزالة سوق الضّه
.              احلي مضطجعا جلنبفإن  نوماً       مثل الذي صليته فاغتمضي عليكه 

450 

 478            .            قطعاله ظلم يغشاكم  هول      ثغركمأظلكم من شطر  وقد

 479                          .خمذوالفلم أر مثله  ودعا       عفان خليفة حمرماً  ابن قتلوا
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.              عياهلااحلبل حىت عال أوس  لذي          خامرت يف حضنها أم عامر كما
490 

 620                 .        احلواجب والعيوان وزججن        ما الغانيات برزن يوماً  إذا

 620.                           ورحمـا  سيفـاً    متقلداً        زوجك يف الوغى  ورأيت
                        أن يهقهرَّ اخلسف فينا . أبينا          الناس خسفاً  مما امللك سا إذا

719 

 543                    .   وراءه فرج قريب يكون       أمسيت فيه الذيالكرب  عسى

.                   َددؤ تَفرَّدي ابلسُّ  الشقاءه  ومهنَ        فسهدت َغريهَ مهَسوَّدٍ  الدّهايره  َخَلته 
294 

 379                     .هذا الناس كيف لبيد وسؤال     سئمت من احلياة وطوهلا ولقد
اً  جتعلون أتيماً                                  حسب نديد . أنتم لذي وما      إيلَّ نهدَّ

450 

 479.                          مىت يرها يهل ويسجد  بـهج     غواصها  صدفية درة أو

 722                 السماك عليه جامد الربد . يزجي      عليه من اجلوزاء سارية َأسهَرت

.                            الني صابرعلى احل إين   شوق زهده    ليل طهله ، اي اي
718،450 

 718،450                        صح أنَّ الليل كافر  . إن       فيك أجر جمـاهـد  يل
 478.                       حمسوربصر العينني  فشطرها   خيامرها   داءالنفوس بـها  إن

 496.                       املعاشرحي مثلنا يف  ير فلم   اإليواء نصراً وهجرة    مع مجعنا

.                   املقابرمن خري أهل  وأمواتنا       خري أحياء من مضى من فأحياؤان
496 

.                        ويف قـَرهن الضحى يتنصر حنيفاً      حوَّل الظل العشى رأيته  إذا
719 

.                               قد طال حبسي وانتظارأنه     النعمان عين مألكا  أبلغ
723 

 479.                                  أعف من القنوع مفاقرة      يصلحه فيغين املرء ملال

 629.                   بين النجار أرابب فارع سراة       عقله ومحلت   ً فهرا  به  قتلت
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 629.                إىل األواثن أول راجع وكنت   ضطجعت موسداً او  أثري فأدركت
.                    كشاففيها لعمري مثل   وليس     التفاسري يف الدنيا بال عدد  إن

399 

، 545.                  غري سيًف ودم مهراق من         على العراق بشراستوى  قد
686 

ا رمق . شاشة نفس ماح أزجي      أتيتك من أهلي ومن وطين إين  722                ِبه

ا مخهر الطريق فقد        زيد والضحاك سريا اي أال  724.                             جاوزمته

 479                . والبذلاملقلني السماحة  وعند     حق من يعرتيهم  مكثريـهم على

 490                         ى وعال .شك وإن أمش بال       أيخذ كل حي املوت وأن

.                              الكليتني من الطحال مكان      وبين أبيكم أنتم فكونوا
586 

 611.                        غرثى من حلوم الغوافل وتصبح      بريبة تزنّ  مارزان  حصان

 721                      عند مقاسم األنفال  . ونعفُّ        إذا امحرَّ الوغى نروي القنا  إانَّ 

.                                        سأل فبذلنا ما أبلوك         أرسلته أهّمه وغالم
723 

 752            حديث الرواحل . حديثاً ما وهات          عنك َُنباً صيح يف حجراته فدع

.                   ال أاب لك يسأم حوالً  مثانني     تكاليف احلياة ومن يعش  سئمت
379 

.                               العيش شطر بين متيم صدور       أقيمي  زنباع ألم أقول
478 

 478.                  رواغم  واألنوفها بتس وبكر      قالت لبكر بن وائل  اتصلت إذا

                            لعني الناظر املتوسم . أنيق    ملهى للصديق ومنظر  وفيهن
722 

 722                             إيلَّ عريفهم يتوسم . بعثوا     وردت عكاظ قبيلة أوكلما

 544.                                   أبيك إالَّ الفرقدان لعمر      أخوه مفارقهأٍخ  وكل

.                        اجلبال الراسيات يدان وال      دمن ذلفاء ماليس يل ي حتملت
689 
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 722                  يوماً مثَّ ضاعت مآربه . تقدَّم    املرء قال اجلهل واحلوب واخلنا  إذا

 720                         كان يف رهَحالهكم من مثله  .  ما      لوال َحَنف يف رجله وهللا

 478.                          عمروتغين الرسالة شطر  وما     راً رسوالً من مبلغ عم أال
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 399.             كالشايف  والكشافكالداء   فاجلهل    كنت تبغي اهلدى فالزم قراءته  إن

ر أمثايل . وأنه ال كربت     اليوم أنين زعمت بسَّاسة  لقد  721                   حيسن السّه
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......      أبو أيوب  سبحان هللا أُنزلت هذه اآلية فينا -24
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 التسلسل     اسم الكتاب                      اسم املؤلف           أرقام الصفحات
، 166، 69المقبلي       مهديبن  صالح              . الكشافلطلبة  اإلتحاف

256 ،313. 

 .196، 70اإلتحاف المنتزع من اإلسعاف شرح    عبد الكريم بن عبد هللا بن   

 البيضاوي والكشاف .         حممد بن امحد أبو طالبشواهد 
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 .53اإلسرائيليات .                         وهب بن منبه                 
 .128، 66اإلكسير اإلبريز في تفسير             محمد بن إدريس بن            

 القران العزيز .                         الناصر علي

، 68، 20يب القرآن .              حمزة بن عبد هللا الناشري      ألفية في غر
148 ،553. 

 .166أمثال القرآن .                       صالح بن مهدي المقبلي         

، 141، 67االنتقاد لآليات المعتبرة              أحمد بن يحي مرتضى بن    
241 ،464. 

 اليمني أحمد بن مفضل  في االجتهاد.                   

، 70األنوار الصادعة في التفسير .        حسن بن يحي القاسمي الضحياني       
197. 

اإليضاح والبيان في تحقيق           محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني        

177. 
 عبارات قصص القرآن .

 .75هدل           إيقاظ الحواس قي بعض أسرار     عبد هللا بن عبد الباري األ

 سورة الناس .
بحث حول كلمة االستعاذة والتسمية.    محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني        

177. 

بحث في تفسير قوله تعالى:                شرف الدين بن إسماعيل بن            
285. 

                           .

 د بن إسحاق اليمنيمحم
محمد بن علي                     بحث في قوله تعالى :

 .1 ،1الشوكاني             
      

بحث في الكالم على قوله تعالى:          محمد بن علي الشوكاني             

190 ،282. 
       

    
بحث في الكالم عن قوله تعالى:             صالح بن مهدي المقبلي            

281. 
      

    
م "ابن الوزير"      بحث نفيس في تخصيص آية الجمعة .        محمد بن إبراهي

143. 
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، 201، 70، 20البرهان في إعراب آيات القرآن .    أحمد ميقري بن أحمد        
269، 

 ،615، 549، 524، 523حسين شميلة األهدلي          

678 ،725 ،743 ،747، 
755. 

، 65، 21البرهان في تفسير القرآن.          الناصر بن الحسين الديلمي        

119 ،208. 
، 66، 20البستان في إعراب مشكالت      أحمد بن أبي بكر بن عمر         

128 ،216، 

 .523القرآن.                           الِجْبلي                            
 .746بغية القارئ المجيد في علم           عبد الباقي بن عبد هللا العدني       

 التجويد.

 .271في مستودعات        محسن بن حسين الطويل              بلوغ األماني
 السبع المثاني .

، 65البيان في التفسير .                    عطية بن محي الدين الّصْعدي       

124. 
، 68البيان لما خفي من القرآن.           يحي بن الحسين ابن اإلمام القاسم    

162 ،255. 

، 68دليل لما وقع        جمال الدين محمد بن أبي بكر        البيان الموضح بال
150 ،248، 

 .315من األلفاظ المشكلة في معالم التْنزيل .    األشخر  الزبيدي                

، 65، 21التبيان في تفسير القرآن .             نشوان بن سعيد الحميري       
122 ،211. 

 .272محمد بن علي وحيش                       التجارة الرابحة في تفسير  

 سورة الفاتحة .
، 139، 67تجريد التفسير من الكشاف          علي بن محمد بن أبي القاسم   

237 ،311، 
، 615، 409، 388مع زيادة نكت لطاف .                                         

747. 

 .274لواسع بن عبد الرحمن بن        تحفة اإلخوان والخواص في         عبد ا
 تفسير سورة اإلخالص.             محمد العُلَفي

، 131، 66تحفة األشراف في كشف           يحي بن قاسم الفاضل اليمني    

218 ،306، 
، 570، 569، 309، 307غوامض الكشاف .                                       

679. 

، 158، 70عبد الكريم بن عبد هللا أبو طالب                     التحفة في التفسير  
196. 
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تحفة القارئ والمقرئ شرح          محمد بن عمر بن بحرق                   
317. 

 مقدمة ابن الجزري في علم التجويد .

، 66، 20الترجمان عن غريب القرآن .      عبد الباقي بن عبد المجيد بن       
130 ،217، 

 .523عبد هللا اليماني                  

 .726، 144ترجيح أساليب القرآن على         محمد بن إبراهيم "ابن الوزير"   
 أساليب اليونان  .

، 199، 70التعليق المنبئ لألنام عن أدلة         يحي بن محمد بن لطف بن  

246 ،465. 
 شرح آيات األحكام للنجري .       محمد شاكر

، 153، 68، 19فسير آيات األحكام .             القاسم بن محمد بن علي      ت

249، 
 .464المنصور باهلل                  

 .115تفسير آية الكرسي .              يحي بن الحسين الهادي إلى الحق       

 .278تفسير آية الكرسي.              محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي      
، 69، 20فسير غريب القرآن.            محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني    ت

177 ،260، 

523. 
، 118، 65، 19تفسير الغريب من كتاب        الحسين بن القاسم بن علي          

208، 

 .523هللا تعالى .                       العيّاني                              
، 198، 70الموسوم بـ:     محمد بن مطهر بن علي بن          تفسير الغشم 

268. 

 "رضاء هللا األكبر".             أحمد الغشم
، 184، 69، 20تفسير القرآن بالقرآن .       علي بن إبراهيم بن محمد بن      

263، 
 .596إسماعيل األمير الصنعاني          

 .109، 64محمد بن ثور الصنعاني            تفسير القرآن .       ألبي عبد هللا 

، 110، 64تفسير القرآن .      ألبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني      
204. 

، 111، 64، 20تفسير القرآن .     عبد الرزاق بن همام الصنعاني                

205، 
341 ،343 ،662 ،755. 

، 112، 64براهيم بن إسماعيل الّرسي        تفسير القرآن .             القاسم بن إ

206. 
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، 67، 21تفسير القرآن.              علي بن محمد بن أبي القاسم                   
140. 

 .204، 109، 53تفسير القرآن الكريم .        وهب بن منبه                         

، 113، 64ي إلى الحق        يحي بن الحسين الهاد       تفسير القرآن الكريم .
207. 

 .125، 65الحسن بن أبي البقاء بن صالح                  تفسير القرآن الكريم .

، 133، 67أحمد بن علي األعقم                           تفسير القرآن الكريم .
221. 

 .151، 68        عبد الرحمن بن عبد هللا الخوالني       تفسير القرآن الكريم .

 .155، 68                 محمد بن عبد هللا الغشم       تفسير القرآن الكريم .
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     تفسير قوله تعالى :

     محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني .. 

    تفسير قوله تعالى :

                محمد بن علي الشوكاني
. 

    
    

  
      تفسير قوله تعالى :

      محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني. 
     

يحي بن الحسين                تفسير قوله تعالى :

 .، 115الهادي إلى الحق  
     

    تفسير قوله تعالى :

          علي بن محمد بن
 .   بكرأبي

  5  
      

        ابن ُمَطْير 
      

    تفسير قوله تعالى :

       يحي بن حسين اليماني الزيدي. 

، 68، 21محمد بن يحي بن محمد ابن بِهران                     التفسير الكبير  .
149 ،248. 

 .734تفسير النجوم في علم العيون.    إبراهيم بن إسماعيل الجرافي            

، 149، 68التكميل الشاف في معاني       محمد بن يحي بن محمد ابن بِهران   
247 ،312. 

 كشف الكشاف.

، 137، 67، 19القرآن.    محمد بن نور الدين علي بن  تيسير البيان ألحكام 
230 ،464، 

 ،679، 637،  627، 466، 465عبد هللا الموزعي          

697 ،741 ،745 ،755. 
، 220، 132، 66التيسير في علم التفسير .   الحسن بن محمد النحوي           

425. 
 .129، 66اصر علي     التيسير في التفسير .       محمد بن إدريس بن الن

 .138، 67التيسير في التفسير .      يوسف بن أحمد الثالئي              

، 185، 69، 21.  أحمد بن عبد القادر الكوكباني    تفسير القرآنتيسير المنّان 
264 ،425، 

426 ،615 ،627 ،638، 

676 ،711 ،741 ،750. 
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، 138، 67، 19الثالئي        الثمرات اليانعة واألحكام     يوسف بن أحمد 
231 ،464، 

، 614، 498، 465الواضحة القاطعة .                                               

627، 
637 ،676 ،698 ،741. 

جواب السائل إلى تفسير قوله تعالى :                    محمد بن علي الشوكاني     

190. 
     

جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى :            محمد بن علي الشوكاني    
190. 

       
      

    
محمد بن علي الشوكاني            جواب عن سؤال كيف أّن الفاء في قوله تعالى :  

190. 
      

  . واقعة موقع الدليل 

، 67الجوهر الشفاف الملتقط          عبد هللا بن الهادي بن يحي بن حمزة    
135 ،227، 

، 399، 388، 310من مغاصات الكشاف .                                       

676. 
، 164، 95، 69حاشية على تفسير الجاللين .    علي بن محمد العُقَْيبِي           

315. 

، 196، 95، 70.    محمد بن عبد هللا الزّواك         الجاللينعلى تفسير  حاشية
315. 

، 246، 167، 69شرح الخمسمائة    حسن بن يحي سيالن            حاشية على

464. 
 ة للنجري .آي

 .314، 172، 69الكشاف.        حامد بن حسن بن أحمد            حاشية على

، 252، 156، 68الكشاف.         صالح بن داود الحدقي              حاشية على
313. 

، 66، 20الحسام المرهف في           محمد بن إدريس بن الناصر علي     

129 ،523. 
 تفسير غريب المصحف .

، 158، 143، 67ر آيات األحكام .   محمد بن إبراهيم "ابن الوزير"     حص

239 ،464. 
 .314، 180، 69حواشي على الكشاف .       أحمد بن صالح بن أبي الرجال    

 .140، 67الدر الشفاف المنتزع           علي بن محمد بن أبي القاسم   

 من الكشاف .
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 .316بن محمد بن سعيد        الدراري المسفرة نظم         حسن 
 الدّرة في القراءات .

، 219، 131، 66درر األصداف في           يحي بن قاسم الفاضل اليمني      

306، 
 .569، 308، 307حّل عقد الكشاف .                                            

 .261، 181، 69درر األصداف المنتقى      علي بن صالح الدين بن          

 من سلك جواهر اإلسعاف          علي الكوكباني
 شرح شواهد البيضاوي والكشاف.

، 129، 66الدرة المضيئة في             محمد بن إدريس بن الناصر علي      

464. 
 اآليات المنسوخة الفقهية .

     الرد على من زعم أّن               يحي بن الحسين الهادي إلى الحق       

115. 
 القرآن قد ذهب بعضه .

رسالة في تفسير آية :             محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني           

277. 
      

محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني                      رسالة في تفسير آية : 

284. 
       

 .288رسالة في تفسير  قوله تعالى :     صالح بن مهدي المقبلي                     
       

   
رسالة في شرح سورة اإلخالص . محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي       

274. 

، 66، 19عز الدين محمد بن الهادي بن                الروضة والغدير في بيان    
128، 

، 216ما تحتاج اآليات الشرعية من التفسير =      أحمد الحسني               

464. 
 األنوار المضيئة في تفسير اآليات الشرعية .

ر ، 184األمير    محمدبن إبراهيم بن  علي    نكتة اإلظهار     فيالمصون  الّسِ
289 . 

 .ال يعلمون" أكثرهم" والناس "  أكثرفي " اإلضمارو

 .155سؤال في اختالف المفسرين            عبد هللا بن علي الغشم           
 للقرآن وطريقة معرفتهم لمعانيه والجواب عليه.

، 67، 19شافي العليل في شرح                   عبد هللا بن محمد بن أبي          

145، 
، 627، 464، 242آية من التْنزيل.             القاسم النجري         الخمسمائة 

698. 
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 .276شرح البسملة = الدر النظيم          محمد بن سعيد بن ِكبّن          
 في الكالم على بسم هللا الرحمن الرحيم .

شرح الدرة في القراءات              عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري      

98، 316. 
الشرح والبيان في تفسير القرآن .    محمد بن يحي المرتضى لدين هللا           

65 ،116. 

، 20شذور اإلبريز في لغات الكتاب      محمد بن عبد القادر بن أحمد         
68 ،152، 

 .523العزيز = تفسير غريب القرآن .      الُحبَاني                                

، 177الصدور بنكتة تقديم           محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني      شفاء 
286. 

 الرحيم على الغفور.

، 68الضنائن في تكملة تفسير القرآن.   علي بن محمد بن أبي بكر ابن مطير    
154. 

 .745الطريق األسلم في المتشابه والمحكم . علي بن عبد هللا بن أحمد الجالل      

 .270الواضحة إلى أسرار الفاتحة. أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف         الطريقة
 .746العدد.                              يحي بن الحارث الذماري              

، 171، 69عصمة األفهام عن مخالفة األوهام    هاشم بن يحي بن أحمد     

246 ،258، 
 .465نعاني                   تعليق على شرح آيات األحكام .     الص

عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن .  مطهر بن يحي بن الهادي      

740. 
العلم الجديد في تفسير القرآن الكريم . لطف هللا بن أحمد بن لطف هللا جحاف   

70 ،187. 

، 91، 65عمدة القوي والضعيف الكاشف       إسماعيل بن محمد الحضرمي      
125، 

، 213لما وقع في وسيط الواحدي من التبديل والتحريف .                       
315. 

، 65العهد األكيد في تفسير القرآن المجيد .  الناصر بن الحسين الديلمي      

119 ،210. 
، 122، 65، 19غريب القرآن الكريم .   نشوان بن سعيد الحميري           

212 ،523. 

، 183، 69، 20في تفسير     إبراهيم بن محمد بن إسماعيل         فتح الرحمن
262 ،596. 

 القرآن بالقرآن .              األمير الصنعاني

 .276فتح الفتاح العليم بشرح   محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل         
 بسم هللا الرحمن الرحيم .
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، 248، 189، 70، 20الشوكاني فتح القدير الجامع بين فنّي    محمد بن علي 
265 ،341، 

، 627، 615، 425، 354الرواية والدراية من علم التفسير .                  

638 ،677، 
711 ،743 ،745 ،750 ،755 ،757. 

، 189فتح القدير في الفرق بين المقدرة والتعذير .  محمد بن علي الشوكاني      

283. 
 .53وهب بن منبه                               قصص األنبياء .              

قصة بني إسرائيل من القرآن الكريم .  القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الّرسي     

112 ،206. 
، 67القواعد في التفسير .               محمد بن إبراهيم بن علي "ابن الوزير "  

143 ،240. 

ن عبد الرحمن بن عبد هللا الصنعاني         كتاب في مناسبة اآلي .          أحمد ب
194. 

، 67، 21كشف التْنزيل في                أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي  

134 ،223، 
، 373، 370، 226تحقيق المباحث والتأويل .                                     

425 ،747. 

ص بن عنقاء                        كشف الهّم عن قوله تعالى :    محمد بن الخال
280. 

       
 

، 66               محمد بن حمزة بن مظفر آللي التفسير الوافية المحيط        

133 ،221. 

 بمعاني القرآن الشافية .
، 65، 21          المعْينِي  الحسينبن  محمد           لوامع البرهان وقواطع

122 ،212. 

 البيان في تفسير القران .
مبحث في تفسير قوله تعالى :         محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني    

281. 
      

    
عاني    محمد بن إسماعيل األمير الصن         مبحث في تفسير قوله تعالى :

285. 
       

   
 .317مختصر اإلتقان في علوم القرآن .    الحسن بن عبد الوهاب الديلمي      

مختصر التعريف واإلعالم           محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي      
317. 

 اء واألعالم .فيما أُبـهم في القرآن من األسم
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، 91، 65مختصر التهذيب في تفسير           محمد بن أحمد العبشمي       
123 ،316. 

 القرآن للحاكم الجشمي = قواعد اإليمان في جمل معاني القرآن .

، 69مختصر الدر المنثور في               يحي بن عمر بن عبد القادر األهدل     
95 ،170، 

 .315يوطي .                                                     التفسير بالمأثور للس

 .316مختصر النشر في القراءات العشر . حسين بن زيد بن علي جحاف          
    هللالدينمسألة حول تفسير قوله تعالى :    محمد بن الحسين القاسم المرتضى 

11 ،. 
       

   
مسائل مستخرجة من قوله تعالى :   محمد بن إبراهيم "ابن الوزير"             

288. 
    

    : سورة الجن، اآليات [- ] 

          مسك العدل والميزان في موافقة القرآن . نشوان بن سعيد الحميري   
122. 

المصابيح الساطعة األنوار           عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم الشرفي       

21 ،68 ،157، 
، 207المجموعة من تفسير األئمة األطهار.                                           

250 ،425. 

إلمام القاسم  المظاهر البينات في اآليات المتشابـهات .    يحي بن الحسين بن ا
162 ،744. 

، 69، 20مفاتيح الّرضوان في تفسير                    محمد بن إسماعيل األمير 

177 ،259، 
، 425، 348، 341          الصنعانيالذكر باآلثار والقرآن .                         

596، 

637 ،679. 
 .133،  66ظفر             المقاليد في التفسير .             محمد بن حمزة بن م

، 194، 70مقدمة في علم التفسير .       أحمد بن عبد الرحمن الصنعاني       

267. 
 .289، 180مالحظة في تفسير اآليات     أحمد بن صالح بن محمد بن           

 [من سورة الجن .       أبي الرجال26-28]
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن أحمد بن عّواض اليماني         المناهج الواضحة في تفسير آي الفاتحة .  يحي
271. 

، 68، 19منتهى المرام شرح            محمد بن الحسين بن اإلمام القاسم    

158 ،240، 
، 627، 464، 253آيات األحكام .                                                    

637، 

679 ،703 ،748 ،755. 
، 65، 19محمد بن علي بن أحمد              المنتهى والبيان والمنار للحيران

126 ،213، 

، 524، 523في إعراب القرآن وأسراره         ابن يعيش الصنعاني             
614 ،626، 

، 725، 676المعربة ومعانيه المعجمة .                                            

742. 
، 254، 161، 68الجالل              منح األلطاف في تلفيق     الحسن بن أحمد 

313. 

 حاشية السعد على الكشاف .
، 272منح الفيوضات الوفية فيما      محمد بن محمد مرتضى الزبيدي       

728. 

 ورد في سورة الرحمن من أسرار الصنعة اإللهية .
، 127، 66، 21المنهج القويم في تفسير         علي بن يحي بن محمد        

215، 388، 

، 675، 627، 425، 389الصباحي          البنّاءالقرآن الكريم .                
727. 

 .739الناسخ والمنسوخ .         عبد هللا بن الحسين بن القاسم الرسي            

النبذة الغراء الموضحة لقوله تعالى :   محمد بن عبد القادر بن عبد الباري       
284. 

                              

 األهدل

، 189النشر لفوائد سورة العصر .         محمد بن علي الشوكاني                  
273. 

النهج القويم في تفسير القرآن الكريم . محمد بن إدريس بن الناصر علي       

66 ،128. 
، 65علي بن محمد بن سليمان بن                  النور الساطع في الليل البهيم 

119 ،210. 

 في تفسير القرآن العظيم .              أبي القاسم
 .279الوارد القدسي في تفسير آية الكرسي . عمر بن عبد هللا بامخرمة          

، 190َوْبل الغمامة في تفسير قوله تعالى :      محمد بن علي الشوكاني          

279. 
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 فهرس املوضوعات -12
المقدمة                                                                                        

2 
 12ليمن وأثرها يف تطوُّر علم التفسري                            التمهيد: احلركة العلمية يف ا

                                 يف اليمن ؛ وفيه مخسة فصول التفسري نشأة: األول الباب
25 

 26                علم التفسري يف اليمن ؛ وفيه أربعة مباحث تطوُّر مراحل: األول الفصل
  .                  27الكرام  وصحابته يف عهد الرسول : التفسرياألول املبحث
 49                                            : التفسري يف عهد التابعني .الثاين املبحث
 60                                     : التفسري يف عهد أتباع التابعني .الثالث املبحث
 64                               بعد عهد أتباع التابعني .: التفسري فيما الرابع املبحث

                                   وفيه مبحثان ،التفسري يف اليمن  مصادر :الثاين الفصل
71 

 72                وفيه املطالب اآلتية ،من حيث طرق التفسري مصادره:األول املبحث
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 73                                                   : القرآن الكرمي . األول املطلب
 75                                                      نة النبوية .الثاين: السُّ  املطلب
  .                                              78الثالث: أقوال الصحابة  املطلب
 81                                   م هللا تعاىل .الرابع: أقوال التابعني رمحه املطلب
 84                                                    اخلامس: اللغة العربية . املطلب
 86                                                       السادس: االجتهاد . املطلب
 88             -نفات ، وفيه املطالب اآلتية:من الكتب واملص مصادره: الثاين املبحث
 89                                                   األول : كتب التفسري . املطلب
 96                                  الثاين  : كتب علوم القرآن والقراءات . املطلب
 98                                           نة وعلومها .الثالث : كتب السُّ  املطلب
 102                                                 الرابع  : كتب العقائد . املطلب
 102                                          اخلامس: كتب الفقه وأصوله . املطلب
 104                                                   السادس: كتب اللغة . املطلب
 105.                                         : كتب السرية والتاريخ السابع  املطلب

 108             -: التاليةيف اليمن ، وفيه املباحث  املفسرين  أعالم أشهر: الثالث لفصلا
 109                                     : أعالم املفسرين يف القرن الثايناألول املبحث
 111                                   الثالث  القرنالثاين: أعالم املفسرين يف  املبحث
 116                                   الرابع  القرنالثالث: أعالم املفسرين يف  املبحث
 117                                  اخلامس  القرنالرابع: أعالم املفسرين يف  املبحث
 120                               السادس  القرناخلامس: أعالم املفسرين يف  املبحث
 123                                السابع  القرنالسادس: أعالم املفسرين يف  املبحث
 127                                  : أعالم املفسرين يف القرن الثامن السابع املبحث
 135                                الثامن  : أعالم املفسرين يف القرن التاسع   املبحث
 147                                  : أعالم املفسرين يف القرن العاشر التاسع املبحث
 151                           احلادي عشر  القرنالعاشر: أعالم املفسرين يف  املبحث

This file was downloaded from QuranicThought.com



 163                      عشر  الثاينعشر : أعالم املفسرين يف القرن  احلادي املبحث
 182                      الثاين عشر : أعالم املفسرين يف القرن الثالث عشر  املبحث
 195                     عشر   الرابععشر : أعالم املفسرين يف القرن  الثالث املبحث

 203              -:مبحثنياملؤلفات التفسريية يف اليمن، ويتكوَّن من  أهم :الرابع الفصل
 204           جلميع سور القرآن الكرمي .   العامةاألول: املؤلفات التفسريية  ملبحثا

 270            اخلاصة ببعض سور القرآن وآايته .  التفسرييةالثاين: املؤلفات  املبحث
 291         -اليمن بغريهم من العلماء ، وفيه مبحثان: يفاملفسرين  أتثر: اخلامس الفصل

 292                       . اليمناألول : أتثرهم أبشهر العلماء الوافدين إىل  املبحث
 306                القرآن . وعلومالثاين : أتثرهم أبشهر املؤلفات يف التفسري  املبحث

                    -:فصولفسري يف اليمن ويتكون من ثالثة الت اجتاهات :الثاين  الباب
319 

 320                          -العقدي ويتكون من املباحث اآلتية: االجتاه :األول  الفصل
 322                 -واجلماعة ، وفيه املطالب اآلتية : نةالسُّ أهل  اجتاه:األول املبحث

 323                                                  .مهـب التعريفاألول:   املطلب
 325                                   نة واجلماعة.أهل السُّ  خصائصالثاين:   املطلب
 328                             نة واجلماعة.اعتقاد أهل السُّ  أصولالثالث:    املطلب
 334                  رهم.نة واجلماعة وتطوّ السُّ التسمية أبهل  نشأةالرابع:    املطلب
 341                -، وهي:نة يف اليمنمن تفاسري أهل السُّ  مناذجاخلامس:   املطلب

 343               .عبد الرزاق الصنعاين/ أتليف .القرآن تفسرياألول :  التفسري
 .والقرآن الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر مفاتيح :الثاين التفسري

 348.                                 حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين /أتليف
 الرواية والدراية من القدير اجلامع بني فينّ  فتح :الثالث التفسري

 354                              حممد بن علي الشوكاين . /أتليف.علم التفسري
 365                     -ويتكون من املطالب اآلتية:الصويف ؛  االجتاه :الثاين املبحث
 366                                  لغة واصطالحاً  التصوفاألول: تعريف  املطلب
 369                                                    .التصوفالثاين: نشأة  املطلب
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 371                        الكرمي. من تفسري القرآن املتصوفةالثالث: موقف  املطلب
 تفسري القرآن ،وهوالرابع: مناذج من التفسري الصويف يف اليمن املطلب

 والتأويل" . املباحثالتنهزيل يف حتقيق  كشف" املوسوم بـ العظيم

 372                                  بكر بن علي بن حممد احلدادي أبوأتليف/ 
 382                     -:املعتزيل ، ويتكون من املطالب اآلتية اهاالجت:الثالث املبحث
 383                             ابملعتزلة لغة واصطالحاً . التعريفاألول :    املطلب
 383                                                .  املعتزلة نشأة  :  الثاين  املطلب
 386                                  املعتزلة يف االعتقاد  . لأصو الثالث :    املطلب
 388                  -،وهي:من التفسري املعتزيل يف اليمن  مناذجالرابع  :    املطلب

 .الكرمياألول: املنهج القومي يف تفسري القرآن  التفسري

                  بن الحسن البناء الصباحي . محمدبن  يعلي بن يح /تأليف

389 

 .امللتقط من مغاصات الكشاف الشفافالثاين: اجلوهر  التفسري

 399.                     بن محزة املؤيد ابهلل يحي بنعبد هللا بن اهلادي / أتليف
 .من الكشاف مع زايدة نكت لطاف التفسري جتريد/ الثالث التفسري

 409.              صور اليمينعلي بن حممد بن أيب القاسم بن اإلمام املن /أتليف
 420                            -الفقهي ويتكون من املباحث اآلتية: االجتاه: الثاين الفصل

 425                     -، ومنها: العامةالفقهي يف التفاسري  االجتاه:   األول املبحث
 426          وكباين بن عبد القادر الك أمحد /أتليف تيسري املنان تفسري القرآن.

 464                -،ومنها: األحكام آايت تفاسري يف الفقهي االجتاه:  الثاين املبحث
 بنحممد  /أتليف. القرآناألول: تيسري البيان ألحكام  التفسري

 466                                       .  علي بن عبد هللا املوزعي نور الدين
 الثمرات اليانعة واألحكام الواضحة القاطعة. : الثاين التفسري

 498                        .الثالئييوسف بن أمحد بن حممد بن عثمان  /أتليف
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 521               -اآلتية: املباحثاللغوي والبالغي ويتكون من  االجتاه : الثالث الفصل
 524                -ا:،وتناولت فيه دراسة تفسريين مهاألول :االجتاه اللغوي املبحث

 إعراب القرآن يفوالبيان واملنار للحريان  املنتهى:  التفسري األوَّل
 .املعجمةوأسراره املعربة ومعانيه 

 524                          حممد بن أمحد بن يعيش النحوي الصنعاين. /أتليف
 .الثاين: الربهان يف إعراب آايت القرآن التفسري

 549                       .ميقري بن أمحد حسني مشيلة األهديل أمحد:   أتليف
 569                      -،وتناولت فيه دراسة تفسري :البالغي االجتاهالثاين:  املبحث

 يف كشف غوامض الكشاف. األشراف حتفة

 569.         اليمين ابلفاضلعماد الدين حيي بن قاسم العلوي املشهور  /أتليف
                            -يف اليمن، ويتكوَّن من فصلني: التفسري منهج:الثالث الباب

593 
 594                    ،و يتكوَّن من املباحث اآلتية: ابملأثورالتفسري  منهج:األول الفصل

 596                                  .  ابلقرآناألول: عنايتهم بتفسري القرآن  املبحث
 614                                بتفسري القرآن ابلقراءات  . عنايتهمالثاين:  بحثامل

 626                         زول  .الثالث: عنايتهم بتفسري القرآن أبسباب النُّ  املبحث
 637                                   بتفسري القرآن ابلسُّنة  . عنايتهمالرابع:  املبحث

 653                        اخلامس: عنايتهم بتفسري القرآن أبقوال الصحابة . بحثامل
 662                         السادس: عنايتهم بتفسري القرآن أبقوال التابعني . املبحث
 671                    .من اإلسرائيليات اليمنالسابع  : موقف املفسرين يف  املبحث

 680                   -التفسري ابلرأي ،و يتكوَّن من املباحث اآلتية: نهجم: الثاين الفصل
 683                    . الصفاتاألول: موقف املفسرين يف اليمن من آايت  املبحث
 697                              .  الشرعيةاهتمامهم آبايت األحكام  الثاين: املبحث
 717                                     .  اللغويةلنواحي الثالث: اهتمامهم اب املبحث
 726                                      .  العلميةالرابع: اهتمامهم ابلنواحي  املبحث
 739                     -،ومشل العلوم اآلتية:: عنايتهم بعلوم القرآن اخلامس املبحث
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 739                                               .  الناسخ واملنسوخ علم:  أوالً 

 742.                                                     املكي واملدين علم:  اثنياً 

 744.                                                        واملتشابه احملكم:  اثلثاً 

 746                                               .               العدّه  علم:  رابعاً 

 747.                                  املناسبات بني اآلايت القرآنية علم: خامساً 

اخلامتة                                                                                     
755 
                                                                                 :الفهارس
758 

 759                                                              ا لقرآنية. اآلايت فهرس
 795                                                             .النبوية األحاديث فهرس
 802                                                                         .اآلاثر فهرس
 805                                                             ا لشعرية. األبيات فهرس
 807                                                         الغريبة. األلفاظشرح  فهرس

 808التفسري يف اليمن .                                                      فهرس أعالم 
 815                                                          املرتجم هلم. األعالم فهرس
 824                                                    والقبائل. والطوائفالفرق  فهرس
 825                                                     واألماكن واملعامل. لدانالب فهرس
 828                                        .تفسري وعلوم القرآن يف اليمنالكتب   فهرس
 837                                                             واملراجع. املصادر فهرس
 866                                                                  .ملوضوعاتا فهرس
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 (1)فهرس أعالم التفسري يف اليمن -6
 التسلسل               اسم الَعَلم                        أرقـام الصفحــات
 .734إبراهيم بن إسماعيل الجرافي                   

، 69، 20األمير الصنعاني              إبراهيم بن محمد

182 ،262 ،341 ،596 

، 133، 67،  21أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي         

223 ،226 ،370، 
373 ،425 ،747. 

 . 54أبو خليفة القارئ الطائي البصري            
 .33األبيض بن محّال بن مرثد املأريب            

 .523، 216، 127، 66،  20اجلهبهلي             أمحد بن أيب بكر بن عمر 

 .270أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف الشرجي     

 .336، 295، 111، 64، 61، 15أمحد بن حنبل                               

 .314، 289، 179، 69أمحد بن صاحل بن أيب الرّهجال               

 .267، 193، 70     أمحد بن عبد الرمحن بن عبد هللا      

 ،426، 425، 264، 185، 69، 21أمحد بن عبد القادر الكوكباين            

615  ،627 ،637 ،676 ،711، 

741 ،750. 

 .304، 150، 147أمحد بن علي بن حممد ابن حجر         

 .221، 133، 67أمحد بن علي بن حممد بن علي األعقم   

 .299      أمحد بن عمر األنصاري الشاذيل    

 ،524، 523، 269، 200، 70، 20أمحد ميقري بن أمحد حسني مشيلة        

549 ،615 ،678 ،725 ،743، 

747 ،755. 

                                                

 هذا فهرس خاص أبمساء الصحابة والتابعني ومن بعدهم من العلماء الوافدين ممن كان هلم أتثري على التفسري يف   (1) 
 لة .اليمن ، وأبمساء أشهر املفسرين من أهل اليمن عرب القرون املختلفة ممن ورد هلم ذكر يف أصل الرسا             
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 .464، 241، 140، 103، 102، 67أمحد بن حيي بن مرتضى بن أمحد        

 .336، 295، 64، 15إسحاق بن راهويه                          

 .315، 213، 124، 103، 91، 65ي احلضرمي       إمساعيل بن حممد بن عل

 . 298األشرف إمساعيل بن األفضل              

 .62اثبت بن سعيد بن أبيض                   

 .44جرير بن عبد هللا البجلي                  

 .314، 172، 69حامد بن حسن بن أمحد                  

 .54           حهجر بن قيس اهلمداين         

 .125، 65احلسن بن أيب البقاء التهامي               

 .339، 313، 254، 159، 104، 68احلسن بن أمحد اجلالل                    

 .299احلسن بن حممد بن احلسن                

 .425، 220، 132، 66احلسن بن حممد بن سابق الدين          

 .464، 246، 167، 69               حسن بن حيي سيالن      

 .197، 70حسن بن حيي القامسي الضحياين          

 .523، 208، 117، 65، 19احلسني بن القاسم بن علي العّياين       

 .61احلكم بن أابن العدين                     

 .523،  147، 68، 20محزة بن عبد هللا الناشري                 

 .57د هللا                          حنش بن عب

 .46خالد بن سعيد بن العاص                  

 .48، 46زايد بن لبيد بن ثعلبة البياضي             

 .294، 293، 111، 64، 61، 60سفيان بن عيينة                          

 .111، 60سفيان الثوري                           

 . 56حبيل                     شراحيل بن شر 

 .285شرف الدين بن إمساعيل بن حممد        

 .313، 252، 156، 68صاحل بن داود احلدقي                   
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، 313، 288، 281، 256، 165، 69صاحل بن مهدي املقبلي            
340. 

 .36صرد بن عبد هللا األزهدي               

 .48، 46لتميمي            الطاهر بن أيب هالة ا

 .336، 57، 49طاووس بن كيسان                    

 .47عامر بن شهر اهلمداين                 

 .523، 217، 130، 106، 66، 20عبد الباقي بن عبد اجمليد اليمين        

 .151، 68عبد الرمحن بن عبد هللا اخلوالين       

 .303       عبد الرمحن بن حممد التونسي  

 ،111، 109، 64، 62، 61، 20، 15عبد الرزاق بن مهام الصنعاين          

205 ،293 ،295 ،336 ،341  ،343، 
662 ،674 ،755 ،757. 

 .301عبد العزيز بن علي بن أمحد          

 .195، 158، 70عبد الكرمي بن عبد هللا بن حممد       

 .425، 250، 207، 157، 68، 21  عبد هللا بن أمحد الشريف            

 .55عبد هللا بن ثوب أبو مسلم اخلوالين  

 .  739عبد هللا بن احلسني بن القاسم       

 .293، 111، 61، 60،  49عبد هللا بن طاووس بن كيسان     

 .275عبد هللا بن عبد الباري األهدل    

 .50، 48، 44، 43، 31، 14عبد هللا بن قيس أبو موسى األشعري   

، 627، 464، 242، 144، 67، 19عبد هللا بن حممد بن أيب القاسم     
698. 

، 399، 388، 310، 227، 135، 67عبد هللا بن اهلادي بن حيي         
676. 

 .293، 111، 109، 64، 61، 60عبد امللك بن جريج                  
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 .295عبد امللك بن عبد الرمحن الذماري   

 .274عبد الرمحن العلفي     عبد الواسع بن

 .62عطاء بن مسلم الصنعاين               

 .124، 65عطية بن حمي الدين بن حممد          

 .62عقيل بن معقل بن منبّهه               

 .45عكاشة بن ثور بن أصغر            

 .596، 289، 263، 183، 69، 20علي بن إبراهيم بن حممد األمري الصنعاين   

 .57، 49، 48، 44، 41، 40، 38علي بن أيب طالب                           

 .261، 180، 69علي بن صالح الدين بن علي الكوكباين   

 .745علي بن عبد هللا بن أمحد اجلالل            

 . 287، 154، 68علي بن حممد بن أيب بكر بن إبراهيم       

 ،388، 311، 237، 139، 67، 21      علي بن حممد بن أيب القاسم       

409 ،615 ،747. 

 .210، 119، 65علي بن حممد بن سليمان               

 .315، 163، 95، 69علي بن حممد العقيهيبه                   

 .62، 15علي بن املديين                          

 ،389، 388، 215، 127، 66، 21علي بن حيي بن حممد البّناء            

425 ،627 ،675 ،727. 

 .279عمر بن عبد هللا بن أمحد             

 .293، 49عمرو بن دينار الصنعاين             

 .36عمرو بن معد يكرب الزبيدي       

دهي               .54عمرو بن ميمون األوه

 .35فرهوة بن مهسيك املرادي              

هوز الديلمي         .37                فريه

 .206، 112، 64القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل      

This file was downloaded from QuranicThought.com



 .62القاسم بن فّياض بن عبد الرمحن    

 .464، 249، 152، 68، 19القاسم بن حممد بن علي            

 .37قيس بن مكشوح                  

 .757، 672، 53كعب بن ماتع احلمريي           

 .185، 70جحاف       لطف هللا بن أمحد 

 .271حمسن بن حسني الطويل          

 

 ،239، 158، 141، 102، 67حممد بن إبراهيم بن علي "ابن الوزير"    

240 ،288  ،339 ،464 ،703 ،726. 

 .315، 248، 150، 68حممد بن أيب بكر األشخر الزبيدي      

 .301حممد بن أيب بكر بن عمر الدماميين    

 .276د بن عبد الباري األهدل  حممد بن أمح

 .316، 123، 91، 65حممد بن أمحد بن علي العبشمي        

 .422، 336، 15حممد بن إدريس الشافعي              

 .523، 464، 128، 66، 20حممد بن إدريس بن الناصر علي       

 ،260، 259، 173، 101، 69، 20حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين      

277 ،281 ،282 ،284 ،285 ،286، 
340 ،341 ،348 ،425 ،523 ،596، 

637 ،679. 

 .109، 64حممد بن ثور الصنعاين                  

 .296حممد بن حسن بن عبد ويه             

 ،464، 253، 240، 158، 68، 19حممد بن احلسني بن اإلمام القاسم     

627 ،637 ،679 ،703 ،748 ،755. 

 .212، 122، 21احلسني املعيين               حممد بن 

 .221، 132، 66حممد بن محزة بن مظفر               

 .280حممد بن خالص بن عنقا              
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ه                 .302، 300، 276حممد بن سعيد بن َكّبّه

 .523، 152، 68، 20حممد بن عبد القادر بن أمحد         

 .284بن عبد الباري  حممد بن عبد القادر 

 .315، 196، 95، 70حممد بن عبد هللا بن أمحد الّزواك    

 .155، 68حممد بن عبد هللا بن علي الغشم     

 ،614، 524، 523، 213، 126، 65، 19حممد بن علي بن أمحد ابن يعيش  

626 ،676 ،725 ،742. 

 ،248، 187، 70، 23، 22، 20، 17حممد بن علي الشوكاين                

265 ،273 ،277 ،279 ،281 ،282، 
283 ،341 ،354 ،425 ،615 ،627، 
638 ،677 ،711 ،743 ،745 ،750، 

755. 

غري                  .297حممد بن علي الكاشه

 ،339، 301، 230، 135، 67، 19حممد بن علي نور الدين املوزعي       

464 ،465 ،466 ،627 ،637 ،679، 
697 ،741 ،745 ،755. 

 .272حممد بن علي وحيش                  

 .278، 274حممد بن عمر بن حبرق احلضرمي     

 .302حممد بن حممد بن حممد اجلزري      

 .728، 273حممد بن حممد بن حممد الزبيدي       

 .268، 198، 70حممد بن مطهر بن علي الغشم        

 .740حممد بن املطهر بن حيي               

 .300حممد بن موسى بن علي املراكشي    

 .464، 216، 128، 66، 19حممد بن اهلادي بن أمحد بن حممد      

 .116، 65حممد بن حيي بن احلسني القاسم       
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 .312، 248، 247، 149، 68، 21حممد بن حيي بن حممد ابن بـهران  

 .298، 147حممد بن يعقوب الفريوز أابدي      

 ،313، 312، 311، 310، 309، 306الزخمشري            حممود بن عمر

314 ،363 ،406 ،408 ،569 ،570، 
572 ،575 ،577 ،580 ،583 ،585، 

588. 

 .56، 54، 48، 44، 43، 42، 41معاذ بن جبل األنصاري             

 

 .336، 294، 293، 111، 109، 64، 60، 15معمر بن راشد البصري       

 .57الصنعاين      املغرية بن حكيم 

 .45املهاجر بن أهمية بن املغرية      

 .204، 109، 64موسى بن عبد الرمحن الصنعاين     

 .210، 208، 118، 65، 21الناصر بن احلسني  الديلمي      

،  212، 211، 120، 104، 65، 21، 19نشوان بن سعيد احلمريي     
523. 

 .338، 142اهلادي بن إبراهيم بن علي           

 .465، 258، 246، 170، 69هاشم بن حيي بن أمحد               

 .336، 293، 62، 15هشام بن يوسف الصنعاين            

 .61مهام بن انفع احلمريي                

ر احلضرمي               . 34وائل بن حهجه

 ،109، 62، 61، 60، 57،  54، 53، 50وهب بن منبه الصنعاين             

204 ،673 ،757. 

 . 271حيي بن أمحد بن عواض             

 .423، 287، 207، 113، 64حيي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  

 .744، 340، 255، 161، 68حيي بن احلسني بن اإلمام القاسم بن حممد 

 .287حيي بن احلسني بن املؤيد حممد الشههاري   
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 .315، 168، 95، 69مقبول  حيي بن عمر بن عبد القادر بن 

 ،569، 306، 219، 218، 131، 66حيي بن قاسم بن عمر الفاضل اليمين  

570 ،679. 

 .465، 246، 199، 70حيي بن حممد بن لطف بن حممد شاكر 

 .336، 15حيي بن معني                            

 .46يعلى بن أهمية بن أيب عبيدة              

 ،465، 464، 231، 138، 67، 19ثالئي                 يوسف بن أمحد ال

498 ،614 ،627 ،637 ،676 ،698 ،741. 
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