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Abstract 

This study summarizes the Attention of scholars of Tihama in the service of Islamic sciences, 

including Tafseer (interpretation) and knowing the most famous scholars of Tafseer 

(interpretation) and their interpretive product. The study targeted to highlight on knowing the 

beginning of Tafser in Tihamah and the most of famous scholars, and their books about Tafser. 

The researcher used historical and analysis methods to reach the following results: Established 

Tafseer (Interpretation) in Tihama since founding Islam through Abo Musa Al-Ash'ari (may Allah 

be pleased on him), the interpretive movement has been active since the seventh century up until 

the thirteenth century AH, therefore the researcher recommends the establishment of an institution 

to preserve the heritage of Tihama and achieve and publish. The interpretation output was small 

and only reached the required level, the lack of attention of institutions, bodies of negligent 

heritage and neglect, which led to the loss of much of it. 

Keywords: care, tuhama, interpretation, scholars, Yemen. 

 

 ملخص البحث 

هتامة اليمن يف خدمة العلوم الشرعية ومنها التفسري ومعرفة تتلخص الدراسة احلالية يف التعرف على مدى عناية علماء  
أشهر علماء التفسري ونتاجهم التفسريي، كما هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء إىل معرفة نشأة التفسري يف هتامة اليمن 

وتوصل إىل النتائج   وأبرز علماء التفسري هبا، ومعرفة نتاجهم التفسريي، وقد استخدم الباحث املنهج التارخيي والتحليلي
واليت من أمهها: أن نشأة التفسري يف هتامة كان منذ أن دخلها اإلسالم على يد الصحايب اجلليل أيب موسى األشعري 
رضي هللا عنه وأن احلركة التفسريية نشطت منذ القرن السابع وحىت القرن الثالث عشر اهلجري، لذا يوصي الباحث 

امة وحتقيقه ونشره. أن النتاج التفسريي كان ضئيال وال يصل إال املستوى املطلوب، أبنشاء مؤسسة للحفاظ على تراث هت
 عدم عناية املؤسسات واهليئات ابلرتاث التهامي وامهاله مما أدى إىل فقد الكثري منه.

 اليمن.   ، التفسري، علماء،عناية، هتامة  الكلمات املفتاحية: 

 التحديد املفاهيمي 

ــر فيما خلفه علماء هتامة من  روة علمية وفكرية : والذي ال يقصــــــــــــد به  عناية ــي  الذي ينحصــــــــــ الباحث املفهوم الضــــــــــ
فحسـ،، ولكن يقصـد به املفهوم الذي يرقى إىل فهم تلا العناية وهي اجلهود اليت قام هبا علماء هتامة، وهذا التعري  
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للعناية اخلاصــة يف هذه البحث: دراســة يطرح تعريفا إجرائيا خاصــا هبذه الدراســة، على النحو التال: التعري  اإلجرائي  
دورهم اجلهادي والدعوي يف حواضــــر العاس اإلســــالمي، وعناية علماء هتامة اليمن يف التفســــري، مع معرفة الثروة الفكرية 

 اليت خلفها علماء التفسري.

هتامة هي عبارة عن : هتامة: اســــــــــــم ملا ا في من األرا، ويقابلها النجد وهو كل ما ارتفع من األرا، و هتامة اليمن 
ــها ب   ــاحلية يرتاوح عرضــ ــات ســ كيلومرت، ممتدة مبحاذاة البحر األمحر من ابب املندب جنواب إىل  60إىل  30منخفضــ

مرت عند ســـــــفوح اجلباه ، وهذه  200احلدود مع الســـــــعودية الاال، واالرتفا  يرتاوح مبســـــــتوى ســـــــط  البحر األمحر إىل  
 (.2(، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة اخرتان أكثرها نفعا وأرضا)1املنطقة مستوية أو متموجة بعي الشيء)

 وتنقسم هتامة اليمن إىل  ال ة أقسام:

 هتامة العليا: وتسمى "هتامة الشام"، وتبدأ من خبت البقر وتنتهي إىل حلي بن يعقوب.

لكثرة غاابهتا واتســــــا   وهتامة الوســــــطى: وتبدأ من حلي بن يعقوب إىل بلدة الســــــخنة، وتســــــمى هتامة الســــــوح، وذلا 
 رقعتها.

وهتامة الســـــــفلى: وتبدأ من الســـــــخنة إىل خيتل جنواب، وتســـــــمى عموما هتامة اليمن، ولكثرة ودين وخبوت وحواز هتامة  
 .(3)اخرتان أكثرها نفعا وأرضا

 علماء زبيد وأثرهم البارز يف رفد األمصار )احلواضر اإلسالمية( ابلعلم والفقه واإلفتاء

لقد انتقل كثري من فقهاء زبيد ومقرنيها ومفسريها وحمد يها إىل األمصار تلبية لنداء اخلالفة الراشدة للجهاد، وس يكن   
مثة دافع أخر سوى اجلهاد ونشر اإلسالم يف األمصار اليت وجهوا إليها، فمنهم من استقر هبا، ومنهم من عاد، إال أن 

، واختذوها مسكنا وموطنا هلم وألوالدهم من بعدهم، وكان هلم األ ر البارز يف أولئا قد تفرقوا يف األمصار بعد فتحها
نشر العلم وتفقيه الناس يف الدين، حىت أصبحوا املرجعية العظمى يف اإلفتاء والقضاء واالجتهاد هلذه األمصار، كي  

ليه وسلم، وهم الذين قبلوا ال يكونون كذلا؟ وهم الذين خترجوا من مدرسة احلبي، حممد بن عبد هللا صلى هللا ع
 . (4)البشرى ح  س يقبلها بنو متيم وقالوا قبلنا، جئناك لنتفقه يف الدين

وهم الذين اشتهروا ب  الصحابة ابلفقهاء العلماء، وهم الذين خترج على أيديهم تالميذ أتسست ببعضهم مدارس الفقه 
سوف نعطي عنه فكرة موجزة تتحق  هبا الرؤية هلؤالء الفقهاء   املتنوعة، وقامت على جمهوداهتم املذاه، الفقهية، وهذا ما 

 وأ رهم يف رفد األمصار ابلعلم والفقه واحلديث واالجتهاد واإلفتاء والقضاء، موضح  ذلا فيما يلي:
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 الصحابة الفقهاء ودورهم يف نشر العلم والفقه يف الشام والعراق   

تفسريه أبو موسى األشعري، الذي قاه فيه الرسوه صلى هللا عليه وسلم: أبرزهم وأشهرهم يف الفقه والعلم وحفظ القرآن و 
ألنه كان أحسن الناس صوات ابلقران. أبو موسى روى عن النيب   (5)»لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آه داود« 

وسى وأنس بن مالا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعلي وغريهم روى عنه بنوه أبو بردة وأبو بكر وإبراهيم وم 
وابن املسي، وأبو عثمان النهدي وخل  ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إىل احلبشة مث قدم مع جعفر وأصحابه خبيرب، 
والصحي  أنه س يهاجر إليها وإمنا خرج مع قومه األشعري  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفينة فألقتهم إىل احلبشة 

ر فلهذا قيل هاجر إىل احلبشة صححه ابن عبد الرب وغريه، وكان أبو موسى حسن الصوت إىل النجاشي فقدموا إىل جعف
ففي الصحيح  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاه لقد أويت أبو موسى مزمارا من مزامري آه داود وسئل علي بن أيب 

يؤخذ عن ستة من أصحاب   طال، عن حمل أيب موسى من العلم فقاه صبغ يف العلم صبغة ،وقاه الشعيب كان العلم
رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر منهم أاب موسى وروي أيضا عن الشعيب عن مسروق حنوه، وعمل أبو موسى للنيب 

 . (6)صلى هللا عليه وسلم على زبيد وعدن وواله عمر البصرة مث الكوفة وأقره عليها عثمان وعزله علي عنها

فكان عاملا فطنا، حاذقا اشتهر   ( 7)ي هللا عنه فقاه: )صبغ يف العلم صبغة(وسئل عنه اإلمام علي بن أيب طال، رض
ابلتفسري والقضاء واإلفتاء واحلديث، فتتلمذ على يديه جلة من التابع  من أوالده وغريهم يف الكوفة، كان هلم الدور 

 يف أتسيس مدارس الفقه ابلعراق، واملشاركة يف تدوين مسائله وحترير مذاهبه. 

أبو عامر عبيد بن سليم األشعري عم أيب موسى، وكع، بن عاصم األشعري، واحلارث األشعري هؤالء الفقهاء ومنهم:  
الرواة عن رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم، وعماه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وفقهاء اليمن يف وقته عليه الصالة 

بردة، وعامر بن قيس، وأبو رهم بن قيس إخوان أليب موسى، ، ومن الفقهاء )األشاعر( )من الصحابة(: أيب  (8)والسالم
 . (9)وعامر بن أيب عامر األشعري، وعبد الرمحن بن غنم األشعري، و عمرو بن مالا العكي، وعياا بن غنم األشعري

ري و أوالده لقد اشتهر هؤالء ابلفقه والفتيا والتعليم يف كل من العراق والشام بعد استيطاهنم هلا. مثل: أيب موسى االشع
ابلعراق )الكوفة( والبصرة، وعبد الرمحن بن غنم األشعري الفقيه اإلمام، كان يعد فقيه الشام بال مناز ، أرسلة اخلليفة 

 . (10)عمر رضي هللا عنه إىل الشام ليفقه الناس فتفقه، به عامة، التابع 

 التابعون الفقهاء واحملدثون والقضاة: ودورهم العلمي يف العراق والشام   (۲)

لقد اشتهر من التابع  ابلفقه واحلديث والقضاء أوالد أيب موسى األشعري يف الكوفة والبصرة نذكر منهم: أاب بردة عمان 
ى األشعري. وال يعرف بيت من بن أيب موسى، وأاب بكر بن أيب موسى القاضي، الفقيه، الثقة، وإبراهيم بن أيب موس

 البيوت تسلسل العلم والقضاء يف بيتهم على نس  واحد كمثل بيت أيب موسى األشعري. 
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وممن اشتهر ابلفقه يف العراق محاد بن أيب سليمان األشعري، ويعد فقيه العراق، وهو شيخ اإلمام أيب حنيفة النعمان، 
أصحابه، وأخلصهم يف نشر مذهبه القاضي أبو يوس  يعقوب صاح، املذه، رضي هللا عنه، والذي كان من أشهر 

 .(11) بن إبراهيم بن حبي، البجلي )وجبيلة قبيلة مينية عكية هتامية(

ونكتفي هبذه اإلملاحة املوجزة عن املشاركة الفاعلة لعلماء وفقهاء زبيد، يف كل من اليمن واحلجاز، والعراق، والشام، يف 
مي ونشره، وقيامه بسد حاجة األمة يف التشريع لكل جديد ، رحم هللا من ذكران ورضي إرساء قواعد وأسس الفقه اإلسال

هللا عنهم حيث أهنم أخلصوا فأنتجوا وأبدعوا وخدموا اإلسالم واملسلم  يف شىت امليادين، وما زالت ذكراهم ترن يف 
ر علمي و قايف وفكري يف األمصار قد أمسا  أهل العقوه، وتردد يف أفواه أهل اإلنصاف واملنصف ، مبا تركوا من أ 

خلدها هلم التاريخ خالدة خملدة على ممر العصور واألزمنة، ويعترب عملهم هذا رصيدا لبلدهم ألهل هتامة خاصة واليمن 
 عامة. 

 فقهاء وقراء اليمن وتدوينهم للحديث والفقه وأثرهم البارز يف رفد احلواضر اإلسالمية يف األمصار 

مما جتدر اإلشارة إليه أن أئمة املذاه، الثال ة )احلنفي، والشافعي، واحلنبلي( قد تتلمذوا على علماء اليمن منهم فقهاء 
األشاعر، وأما احلنبلي والشافعي فقد دخال اليمن بعد أخذهم على فقهاء زبيد خارج اليمن، وأخذا على علماء اليمن 

 منهم علماء زبيد، كما سيأيت بيانه.

من املفيد القوه أبن زبيد وعلمائها قد واكبوا هذا النشاط والتطور، وكان هلم صالهتم هبذه املذاه، الفقهية بعد   ولعل 
دخوهلا اليمن، وزبيد، على وجه اخلصوص، كما كان هلم املشاركة مع مدارسها قبل حتوهلا إىل مذاه، يف كل البلدان 

اق والشام، مع مالحظة أن مؤسس تلا املدارس الفقهية يف هذه اليت نشأت فيها هذه املذاه، وخصوصا احلجاز والعر 
البلدان السالفة هم فقهاء زبيد، )الصحابة، والتابعون( بعد أن أرسوا قواعد وأسس مدرسة زبيد، لذلا جند أن مدرسة 

 .( 12)  زبيد هلا مداخلة مع معظم املذاه، الفقهية املشهورة من) النشأة وحىت النضج والتمام( 

حلة العلمية هي العالمة البارزة للحركة العلمية يف القرن الثاين اهلجري إذا بواسطتها أت ر اليمن كثريا مبدارس كانت الر 
التفسري والقراءات واحلديث والفقه القائمة يف احلواضر اإلسالمية الشهرية، فقد وصلت إليه كوكبة من مشاهري املفسرين 

ه ( واصفا اليمن: " وهو قطر ۹۰۲نيون منهم قاه احلافظ السخاري، )ت  واحملد   والفقهاء والقراء، فاستفاد اليم
 .( 13)متسع... س يزه العلماء به يف عصر الصحابة يتوفرون، واألئمة إليه يرحلون، بل هي يف كل عصر يف ازديد من العلم

وفيما يلي سنذكر بعي ممن دخلوا ووفدوا إىل اليمن واستفادوا وأفادوا ومنهم على سبيل املثاه ال احلصر وإال فكت، 
 الطبقات والرتاجم واالسناد شاهدة هلم: 
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عكرمة الرببري: موىل ابن عباس، يعد من كبار اآلخذين عنه، عرا عليه القرآن، وقد مجعت بينه وب  طاووس بن 
 عالقة صداقة حبكم أخذمها عن شيخهما ابن عباس، وعند استقرار طاووس ابليمن رحل إليه عكرمة كيسان اليماين 

للزيرة، وملا دخل اليمن أهداه طاووس مجال فسئل عن ذلا، كي  نعطيه مجال وإمنا كان يكفيه الشيئ اليسري ؟ فقاه 
قوه من طاووس يده على أن أهل اليمن قد علم هذا العبد هبذا اجلمل"، وهذا ال  –يعين اشرتيت    –: " إين ابتعت  

استفادوا من علم عكرمة، وأن مهمة دخوله كانت تعليمية، وقد أخذ عنه من أهل اليمن مجاعة فيهم: إمساعيل بن 
 ، وحيىي بن أيب كثري، واحلكم بن أابن العدن، وعمرو بن مسلم اجلندي". (14) شروس، وعبد هللا بن طاووس

هو من التابع  األول  عرا القرآن على علي بن أيب طال، رضي هللا عنه، وكان قد ورد أبو خليفة الطائي البصري: 
املدائن (، وشارك يف قتاه أهل النهر، مث دخل اليمن، واستقر به وكان له مسجد بصنعاء عرف ابمسه، أخذ القرآن عنه 

راء املرحتل  إىل اليمن وميكننا أن نعتربه من أهل اليمن وه، بن منبه، تويف حوال سنة مائة هجرية ، وهو من أوائل الق
 . (15)ممثال ملدرسيت الكوفة والبصرة يف القراءة

واملقرئ عبد هللا بن كثري املكي: أحد القراء السبعة، قاه ابن القاص : " هو من أبناء فارس الذين دخلوا اليمن لطرد 
شا يف أن اليمني  قد استفادوا منه، وأخذوا  األحباش عنها "، وقد عده صاح، اتريخ مدينة صنعاء من أهلها، وال 

 ه (. ۱۱۸عنه، )ت

عبد امللا بن عبد العزيز بن جريج: ضم ابن جريج إىل علمه ابحلديث النبوي، معرفة قوية ابلتفسري والقراءات، وقد 
روفه، وروى كان من أوائل من دون العلم، وهو تلميذ مقرئ مكة عبد هللا ابن كثري ، عرا عليه القرآن، وأخذ عنه ح 

 .(16)عن طاووس، وأخذ عنه سالم بن سليمان(، وجيي بن سعيد والثوري

وإابن ازدهار مدرسة احلديث ابليمن، رحل لألخذ عن علمائها، كعلي بن عبد احلميد وأخذ عنه من أهل اليمن هشام 
 . (17)ه (  15بن يوس  األبناوي، قاضي صنعاء، وعبد الرزاق الصنعاين وغريمها، )ت. 

سفيان بن سعيد الثوري: اإلمام الفقيه احملدث املفسر املقرئ الور  الناسا، معدود من أكابر أئمة أهل األمصار، أمجع 
الناس على دينه وورعه وزهده و قته، روى القراءة عن محزة بن حبي، الزيت وعاصم بن أيب النجود، وقد وردت عنه 

بصنعاء، وأخذ عنه من أهلها احلافظ عبد الرزاق الصنعاين، وموسی   الرواية يف حروف القرآن(، دخل اليمن وكان يتجر
 . (18)ه ۱6۱ابن طارق وغريمها، له كتاب اجلامع الكبري يف احلديث، ت 

سفيان بن عيينة: أحد أعالم اإلسالم الكبار، اشتهر مبعرفة التفسري، وقراءة القرآن، واحلديث(، عرا القرآن على ابن 
، وعند دخوله اليمن تلقاه (19)رأيت أحدا يروي احلروف إال وهو خيطئ فيها إال ابن عيينةكثري، قاه الكسائي : " ما  

أهلها ابلرتحاب، واجتمعوا إليه ألخذ العلم، وخرج ذات يوم فرأى الناس مد بصره، يريدون أن يسمعوا منه فقاه متمثال 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:229-245 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
235 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وقد مسع ابن عيينة بصنعاء من عبد : خلت الدير فسدت غري مسود ومن الشقاء تفردي ابلسؤدد  (20)قوه الشاعر
العدي (21)الرزاق أابن  بن  اجلندي (49)، وبعدن من احلكم  اجلندي، وعمرو بن مسلم  بن معاذ  ، وروى عنه صامت 

 . (22)ه۱۹۷وغريمها، ت 

حممد بن إدريس الشافعي: اإلمام العلم، أحد أئمة اإلسالم املتبوع  يف الفقه، ص ن  كتاب األم وخمتل  احلديث، 
د أوه من صن  يف علم أصوه الفقه يف رسالته املشهورة، أخذ القراءة عرضا عن إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنط  ويع

 . (23)املكي، روى عنه القراءة حممد بن عبد هللا بن احلكم، دخل اليمن لطل، العلم فأخذ عن هشام بن يوس 

ن عند رسوه هللا صلى هللا عليه وسلم من الشحر قاه عمرو بن ميمون األودي: " قدم علينا معاذ بن جبل اليمن م
فما فارقته حىت حثون   –ويف رواية: فألقيت عليه حتييت    –رافعا صوته ابلتكبري، رجل حسن الصوت، فألقيت إليه حمبيت  

ألعرف عليه الرتاب ابلشام ميتا، مث نظرت إىل أفقه بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته، وكان عبد هللا بن مسعود يقوه: إين  
 .(24)مست معاذ يف أذواء النخع  

إضافة إىل ذلا س جند هذا العلم ينضج يف وقت مبكر، كما هو الشأن ابلنسبة للحديث النبوي، فاليمن كان له يف علم 
احلديث ريدة مبكرة بينما ظل يتلقى القراءات، وملا يشتهر فيه مقرئ كبري كما هو احلاه يف احلواضر اإلسالمية األخرى، 

يد ما سب  ذكره من أن هذا الروح للقراء من أهل اليمن شكل وبصورة مباشرة عامل تعثر للحركة العلمية يف هذا ونع
اجلان، ، ف ال مندوحة إذن من احلديث عن دور هؤالء العلماء يف اخلارج طاملا واألمر كذلا، وقد علمنا يقينا أهنم 

لعلم، وهذا املنحى الذي اختذه الباحث هو منهج املؤرخ  من أهل ميثلون الطبقة األوىل اليت استقام عليها بناء هذا ا
ه يف كتابه:)طبقات فقهاء اليمن( 5۸۷ابن مسرة اجلعدي ت  –على سبيل املثاه    –اليمن من القدامى واحملد  ، فنجد  

ودة بصنعاء، يرتجم لكل علماء اليمن من أخذ العلم هبا مث رحل عنها، قاه يف ترمجة عمرو بن دينار: " ولكونه مول
 . (25)وموىل أمريها متفقه بطاووس كان مينيا وإن عده بعي الناس مكيا  

أبو قرة موسى بن طارق اليماين: يعد عالمة ابرزة يف سجل اليمن العلمي، فهو حمدث ومفسر ماهر، وفقيه المع، 
  يف إدخاه املذه، املالكي ومقرئ متصدر، وقاا عاده، رحل إىل مكة واملدينة فعاد بعلم كثري، إليه يرجع فضل السب

 . (26)ه ۲۰۳إىل اليمن، كما أدخل قراءة انفع وابن كثري إليها، وس يكن أهل اليمن يعولون يف معرفة اآلاثر إال عليه ت 

 وكان من أبرز اجملتهدين يف زبيد: 

العلماء اجملتهدين املعوه م(، كان من كبار  ۸۱۸هـ/  ۲۰۳اإلمام اجملتهد ابو قرة: موسى بن طارق الزبيدي )ت بزبيد 
، ويكثر من الرتدد ب  بلده زبيد وعدن وحلج واجلند ومكة، (27)عليهم يف معرفة السنن واآلاثر والفقه، وكان قاضي زبيد 
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كتاب جامع السنن )الكبري والوسيط(،   من آاثره:وله بكل منها أصحاب ورواية نقلوا عنه السنن واشتهروا بصحبته و
 . (28)عه من فقه مالا وأيب حنيفة ومعمر وابن جريجكتاب يف الفقه انتز 

هـ( أحد القراء ۱۹6وس يكن أبو قرة الزبيدي حمداث فقيها، فحس، بل كان أيضا مفسرا ومقرائ برواية انفع بن أيب نعيم )
ـ( ه ۲۳۸السبعة، وقد أ ىن عليه أمحد بن حممد بن حنبل وقد مسع منه، كما مسع من أيب قرة إسحاق بن راهويه )ت  

وسعيد السقطي، وصامت بن معاذ اجلندي، وجربان الصنعاين، وإسحاق بن عبد هللا، وولده طارق بن موسى بن طارق 
وأما أصحاب أيب قرة الذين اشتهروا بصحبته والرواية عنه. اشتهر منهم مجاعة، وعن هذه اجلماعة أخذ كثري   ،الزبيدي

 من العلماء من بالد اإلسالم. 

شتهر بصحبته، مع ذكران لألخذين عنهم للتدليل على أن زبيد هي حمط رحاه العلماء يف كل سنذكر من روى عنه وا
فن، وأهنا أحد األماكن املشهورة ابلعلم والعلماء قبل اختطاطها، وأهنا بلد الفقه كما قاه اجلندي يف اترخيه واصفا زبيد 

أ  بقوله: )اعلم  احملقق   العلماء  وبلد  الفقه والفقهاء،  بلد  فقهاء أبهنا  اليمن من زمن متقدم على زماننا  بلد  ن أكثر 
 . (29)ومتفقه ، وعلماء حمقق  مدينة زبيد(

 وللتدليل أيضا على مكانة علماء زبيد قبل اختطاطها ب  علماء األمصار لرفدهم إيها ابلفقه، واحلديث، والقراءة. 

 وال نذه، بعيدا فإن أصحاب أيب قرة كثريون فمنهم:

 . (30)سى بن طارق الزبيدي، روى القراءة عن أبيه وغريها، وروى عنه القراءة احلسن بن منسابنه طارق بن مو 

هـ( صح، أاب قرة كثريا، وروى القراءة عن ۲4۰( وقيل سنة )۲۳5هـ( )ت  ۱6۰على بن زيد اللخمي الكناين ولد ) 
 . (31)( ۳۰۸ املكي )ت  أيب قرة عن انفع، وروي عنه القراءة أبو سعيد املفضل بن حممد إبراهيم اجلندي مث 

( ۸6۳، وأمحد بن جعفر القطيعي )ت(32)( ۳۰۰وممن روى عنه: القاضي موسى بن حممد الكشي ، قاضي زبيد )ت
الثقة املشهور، روى عنه احلروف، وقرأ عليه أبو العال الواسطي، وأبو القاسم البغدادي، وأبو الفضل اخلزاعي، وعنهم 

 . (33)روی من قرأ عليهم من أهل األمصار

هـ( كان ۳۰۸وأبو سعيد: املفضل بن حممد بن إبراهيم بن املفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل اجلندي ت مبكة ) 
، وقد روى عنه القراءة: األستاذ أبو بكر بن أمحد بن (34) وله تصاني ، روى عن أيب محه السنن والقراءةحافظا عارفا  

 .(35)هـ(324موسى بن جماهد البغدادي، شيخ القراءات، وإمام الصنعة، ومسبغ السبعة )ت 

قهائها فضل، وهلم فيه رواية  وهكذا يتض  لنا أن ما من مصر من األمصار اإلسالمية إال وكان لعلماء زبيد مقرئيها، وف
 بواسطة أو بدون واسطة. 
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وهبذا القدر نكتفي عن الدور الذي قامت به زبيد من رفد األمصار ابلعلماء والفقهاء واحملد   واجملاهدين، وس تذكر 
يف بداية كت، الرتاجم عن مؤلفات يف التفسري يف هذه املرحلة وهذا يرجع إال أن التفسري كان اباب من أبواب احلديث  

عصر التدوين، وس تطالعنا كت، الرتاجم عن مؤلفات يف هذا اجملاه، ومما ال شا فيه أن العلماء من هتامة كانت هلم 
ألقاب علمية عرفوا هبا، حيث قد مجع ب  أصناف من العلوم والفنون املختلفة، وهلذا سيكون احلديث عن األلقاب 

 اليمن.  العلمية اليت اشتهر هبا العلماء يف هتامة 

 عناية علماء هتامة ابلتفسري 

عىن علماء هتامة بتفسري القران الكرمي ، وذلا انطالقا من العناية بكتاب هللا عزوجل ، دستور األمة اإلسالمية ومصدر   
تشريعها ، فتناولوه ابلدراسة والفهم والتدبر ، وبرز عدد غري قليل من املشتغل  ابلتفسري ، تدريسا وأتليفا ، وعقدت 

، وال أده على هذه العناية مما عل  به السلطان املظفر يوس  على (36)ساجد حلقات تدريس التفسري يف املدارس وامل
جزء من تفسري الرازي بقوله: طالعت هذا التفسري من أوله إىل آخره مطالعة حمققة، ورأيت فيه نقصاان كثريا، وجاءين 

نقصان على حاله، فلم أقنع من الدير املصرية أربع نسخ من قاضي القضاة اتج الدين ابن بنت األعز، فرأيت فيها ال
بذلا، بل اعتقدت أنه من الناسخ، فأرسلت رسوال قاصدا إىل خراسان إىل مدينة هراة، فجاءين بنسخة املصن  وقد 
قرأ عليه  فرأيت فيها النقصان على حاله وتبييضا كثريا، وقد نوه اخلزرجي على هذا التعلي  من قبل السلطان املظفر 

كما    (37)هلمة العالية يف حتقي  العلوم ، واالجتهاد فيها ومطالعة هذا التفسري اجلامع للعلوم«بقوله: »فأنظر إىل هذه ا
 . (38)م ( اشتغاه بتفسري الواحدي ، وله عليه تعليقات وفوائد ۱۲۸۱هـ/  ۸۰6كان للمحدث أيب اخلري الشماخي )ت

تفسري الرازي، فكي  إذا ابلعلماء ، وكما عرفنا فإذا كان هذا دأب السلطان برغم انشغاله إبدارة مملكته، وشغفه مبطالعة  
التألي   العلماء على  العلمية وأن سالط  بين رسوه كانوا هم أبنفسهم من بشجعون  احلياة  الساب  عن  الباب  يف 

 ويضعون هلم العناوين. 

من العلم الشرعي ، ويبدو وعلى الرغم من هذه العناية بعلم التفسري ، إال أنه متيز بقلة النتاج التأليفي يف هذا اجلان،  
أن السب، يف ذلا يرجع إما إىل انكباب العلماء على التفاسري املتنوعة الوافدة إىل اليمن من حواضر العاس اإلسالمي، 

التفسريية ، أو أنه يرجع إىل تورعهم وخوفهم من اخلوا فيه خشية الوقو  يف زلل (39)واليت متيزت بتنو  موضوعاهتا 
 بكر أو اإلمام علي كرم هللا وجهه: أي مساء تظلين وأي أرا تقلين أن أقوه يف كتاب هللا تعاىل ما انطالقا من قوه أيب 

ليس ل به علم... واكتفائهم مبا سطره األوائل وما كتبوه يف علم التفسري، أو الشتغاهلم ابملستجدات، ابألمور الفقهية 
، أو أنه كت، يف التفسري ففقد أو تل  ، وس يصل إلينا منه إال والرتف العلمي الذي وصلوا إليه يف عهد الدولة الرسولية

القليل، حيث توجد كثري من مؤلفات التفسري جمهولة يف مكتبات خمطوطات جامع صنعاء ويف املكتبات األهلية اخلاصة 
 ابلتفسري وقراءته له يف زبيد واملراوعة وبقية املراكز العلمية ، فأنت ترى كي  كان اعتناء السلطان املظفر يوس  الرسول
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آية آية وارساله ملن حيضر له نسخا من تفسري الرازي من مصر وخرسان ، برغم صعوبة املواصالت آنذاك، السيما وأن 
 عهد الدولة الرسولية كان عصر النهضة احلضارية والثقافية والصناعية وعهد الثراء والرتف العلمي يف هتامة واليمن. 

، (68)ه( وصفه اخلزرجي ابملعرفة يف التفسري۷۸۲فقيه حممد بن أيب بكر الذؤال الزوكي )ت:  ومن أبرز مفسري هتامة ال 
 . (40)وكان صاح، رحلة وجماورة ابحلرم  الشريف  

ه  أحد أعيان العصر املربزين يف 800ومن مشاهري مفسري زبيد الفقيه احلنفي أبو بكر بن علي بن حممد احلداد ت  
، وله فيه مصن  بعنوان » كش  التنزيل يف (41)وغه ومشاركته يف عدة علوم ومنها التفسريفقه احلنفية، إىل جان، نب

، وقد لقي هذا املصن  القبوه لدى طالب (43)تناوه فيه شرح وتفسري القرآن الكرمي  ، يقع يف جملدين(42)حتقي  التأويل
البارز يف تدريس (44)العلم فأقبلوا عليه وأشتهر بتفسري احلداد ، حىت ذا  صيته خارج اليمن وكان للفقيه احلداد أ ره 

التفسري يف زبيد فألت  حوله الطالب، وأخذوا عنه ، وكان يقرئ يف اليوم والليلة حنو مخسة عشر درسا من بينها علم 
 . (45)التفسري

يف ميادين أ ره البارز يف تنشيط البحث والتألي     ه يف زبيد۸۱۷كما كان ملقام العالمة جمد الدين الفريوزابدي ت  
العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، ودور فاعل يف إ راء اجملالس العلمية، والتفاف طالب العلم حوله من زبيد وغريها من 

 املدن اليمنية واألقاليم اإلسالمية األخرى. 

التمييز يف لطائ  ولقد كان للفريوزابدي إسهام مميز يف علم التفسري، إذ صن  فيه عددا من التأل  منها »بصائر ذوي  
الكتاب العزيز«، وله »تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس« وكتاب »الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم« و 

، ومن مشاهري (46)»حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص« و»شرح قطبة اخلشاف يف شرح خطبة الكشاف«
هـ، وله فيه مصن  عنوانه  893دث أمحد بن أمحد بن عبد اللطي  الشرجي ت  الزبيدي  املشارك  يف علم التفسري احمل

 . (47)الطري  الواضحة إىل أسرار الفاحتة

للحبشي  الفكر  الرتاجم ومصادر  االطال  على كت،  اليمن من خاله  التفسريية يف هتامة  املصنفات  تقسيم  وميكن 
وفهرسات املكتبات األهلية لعرفات احلضرمي وبعي الفهرسات اخلاصة إىل أربعة أقسام، قسم تناوه التفسري كامال من 

ي كتفسري سورة من القران أو جزء أو موضع مع ، وقسم تناوه سورة الفاحتة إىل سورة الناس، وقسم تناوه التفسري اجلزئ
تفاسري آيت أو أية من آيت القران، وقسم س حيمل عنواان للتفسري، وإمنا تناوه تفاسري آيت من القران الكرمي مثل 

 كت، الفتاوى وغريها، كما سرتاه مبينا يف آخر هذا الباب. 

منها حملة موجزة عن بعي األلقاب اليت لق، هبا بعي علماء هتامة ومنهم  وآن لنا أن ننتقل إىل واحة جديدة نقتط  
 املفسرون. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)pg:229-245 VOL: 6, NO 3, 2020           

 

 
 

 
239 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 أشهر علماء التفسري ومصنفاهتم التفسريية يف هتامة اليمن
 التنزيل يف حتقي  التأويل   كش ه:  800اإلمام العالمة الفقيه أمحد احلداد ت    -1

 هجرية( ومؤلفاته:   817)ت    الفريوز أابدياإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي    -2

تنوير املقباس يف تفسري بصائر ذوي التمييز يف لطائ  الكتاب العزيز، الدر النظيم املرشد إىل مقاصد القرآن العظيم،  
 ، تيسري فاحتة اإليهاب يف تفسري فاحتة الكتاب، حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص . ابن عباس

 هجرية(: كتابه تيسري البيان ألحكام القرآن.   825)ت    لدين حممد بن علي اخلطيب املوزعي واإلمام نورا  -3

 ه(: كتابه ألفية يف غري، القرآن.   926)ت   واإلمام أبو العباس محزة بن عبدهللا الناشري   -4

 ه(:  ٩٤٤الشيخ اإلمام عبدالرمحن بن علي بن حممد الديبع الشيباين الزبيدي )ت    -5

 قارئ دعاء ايب حربه. كش  الكربه عن  

 هـ( 991حممد بن أيب بكر األشخر )ت    -6

 0 18هـ جامع صنعاء )الغربية( 1138البيان املوض  ابلدليل ملا وقع من األلفاظ املشكلة يف معاس التنزيل خ سنة  -
 كت، حديثة. 

 هجرية (:   893) ت    واإلمام أمحد بن أمحد بن عبداللطيف الشرجي  -7

 إىل أسرار الفاحتة. كتابه الطري  الواضحة 

 هجرية (   996واإلمام حممد بن الصديق اخلاص ابن عنقاء الزبيدي احلنفي ) ت    -8

 وكتابه كش  اهلم عن آية مث أنزه عليكم من بعد الغم . 

 ه(998العالمة الطاهر بن حسني األهدل )ت    -9

 مصباح مطال، أهل القربة يف شرح دعاء ايب حربة.

 ه( 1039ه وقيل سنة  1048)  : املطهر بن علي بن نعمان الضمدي: الضََّمدي  -10

 . 126( خ متح   404ص   4الفرات النمري تفسري الكتاب املنري )خالصة األ ر جـ 

 قصيدة جامعة لسور القرآن "مطلع البدور". 
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 ه(1084علي بن حممد بن ُمَطري )ت    -11

 (. 1/73ظنون جـ الضنائن تتمة تفسري جده إبراهيم بن أيب القاسم "ذيل كش  ال

 هجرية(  1147)ت   واإلمام حيي بن عمر مقبول األهدل   -12

 كتابه خمتصر الدر املنثور يف التفسري ابملأ ور . 

 ه( 1197العالمة سليمان بن حممد األهدل )ت    -13

 . دفع الشكوك والظنون يف قوله تعاىل ﴿وهللا خلقكم وما تعملون﴾

 ه(: 1201)ت    الشيخ العالمة عبد اخلالق بن علي املزجاجي  -14

منتهي نزعة الناظر ومشتهي اخلاطر يف   -مفتاح الفت  املب  من حديث بلوغ العبد األربع  وآية الوصية ابلوالدين.  
 ميع. جما 351األحاديث املتضمنة للنهي عن القوه يف القرآن ابلراي وما يتعل  بذلا خ جامع صنعاء الغربية  

 ه( 1201العالمة أمحد بن حسن املوقري )ت     -15

 تنبيه أهل العصر على قطرة من تفسري سورة العصر. 

هجرية (   1205ت    واإلمام أبو الفيض حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين امللقب مبرتضى الزبيدي )   -16
 ية . وكتابه من  الفيوضات الوفية فيما يف سورة الرمحن من أسرار الصفة اإلهل

 ه( إيقاظ احلواس خبصائص سورة الناس. 1271)ت    العالمة اإلمام عبدهللا بن عبدالباري األهدل   -17

 وكتابه فت  املنان بتفسري القران  ه(:1290العالمة احلسن بن عاكش )ت    -18

 ه(: 1298شيخ اإلسالم حممد بن أمحد عبدالباري األهدل )ت    -19

، فت  الفتاح العليم شرح بسم شتملت عليه من أسرار التوحيد ﴿قل هو هللا أحد﴾ارشاد من آمن ابهلل وس جيحد إىل ما ا
 حترير النقوه يف اجلواب عن أول العزم وعصمة األنبياء ومعىن اإلنساء يف قوله تعاىل أو ننسها.، هللا الرمحن الرحيم

 ه( 1296العالمة ضياء امللة الشيخ العالمة يوسف بن حممد انصر فقري )ت    -20
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تيسري البشرى يف معىن ﴿وأنه هو رب الشعرى﴾، والنجم الثاق، يف ختصيص لفظ املشارق على املغارب، نيل الوطر يف 
ختصيص قراءة اهلاكم التكا ر وقت املطر، واحتاف اول النهى ابلكالم على استطعما أهلها، تيسري مراك، الدخان 

 لتيسري القادر املنان. 

 هـ( 1304/ 1240ان عبدالرمحن بن حيي بن عمر مقبول األهدل )الشيخ العالمة سليم   -21

 املسألة املفيدة يف فضل الفاحتة ألهل العقيدة. 

رسالة حوه قوله تعاىل ﴿ليس كمثله شيء ،  ه(ـ1307ه/  1263السيد العالمة حممد داود حجر القدميي )   -22
 األهده. وهو السميع البصري ﴾، والرد عليها للعالمة حممد طال،  

 حاشية على تفسري اجلالل . ه(:  1311العالمة الفقيه حممد عبدهللا الزواك )ت    -23

 ه( 1326الشيخ العالمة حممد بن عبدالقادر األهدل )ت    -24

 رد على كتاب األقاويل القرآنية يف الكت، املسيحية. 

 ه(1347)ت    الشيخ العالمة حممد بن يوسف اجلدي  -25

 ذوي القدر يف حل إشكاه قوله تعاىل إان أنزلناه يف ليلة القدر. احتاف فضالء العصر  

 وكتابه الربهان يف إعراب القرآن. اإلمام أمحد ميقري مشيلة األهدل:    -26

 ه(679احلسن بن أيب البقا بن صاحل بن زيد بن أيب اجلبا التهامي املتويف حنو سنة )  -27

 تفسري القرآن "املستطاب". 

 مقدمة يف أصوه التفسري، تفسري فاحتة الكتاب. ه(  1426الشيخ أسد محزة األوسي )ت    -28

 

 اخلامتة

بعد هذه الرحلة املثرية لالهتمام، فقد آن لنا أن نتوق  يف حمطتنا األخرية لكي نقتط  من أزهار هذه الرحلة، ونتفيء 
 من ظالهلا الوفرية ونقتط  من مثارها اليانعة، فمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث نسوقها كالتال: 

 ية على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم.أن عناية اليمني  ابلتفسري كانت منذ البعصة النبو  .1
 أن أهل هتامة كانت هلم عناية خاصة وفائقة يف خدمة العلوم الشرعية ومنها التفسري يف حواضر العاس اإلسالمي. .2
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مشاركة علماء هتامة للفتوحات اإلسالمية منذ الفت  اإلسالمي األوه، مما جعل كصري منهم يستقرون يف تلا  .3
 وها. البالد اليت فتح

 قلة النتاج التفسري حبيث ال يرقى إىل املستوى املطلوب.  .4
 التوصيات 

يوصي الباحث بتحقي  كل ما خلفه علماء املرحلة واحلفاظ على الرتاث وحتقيقه، وتوجيه الباحث  يف اجلامعات إىل 
 ذلا.
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