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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

  ات بكفر الشيخ للبن
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z { | }  

ً                                      الحمد هللا حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه ً ً  تعالى –نحمده ،  كما یحب ربنا ویرضى،ً

 من یهده اهللا ، من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا-  تعالى– ونستهدیه ونعوذ به - 

ً                                  ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا،فال مضل له  والصالة والسالم على نبیه ،ً

 والتابعین لهم بإحسان إلى یوم ، محمد وعلى آله وصحبه األطهارومصطفاه سیدنا

  .الدین

  ........  دــــــوبع                         

 القرآن الكریم على رسوله األمین ؛ فأخرج  به الناس من -  تعالى- أنزل اهللا

 ویهدي إلى ، ویرشد الضال،ً                         وجعله نبراسا یضيء الطریق، الظلمات إلى النور

 أن یسري نوره في اریب إذ فال، ] 5 4 3 2 1 0 /[الصراط سواء 

 ، ویملك علیهم شغاف قلوبهم، واختیروا لحمله ونشره ،نفوس من أنزل علیهم

 والوقوف ، ولم یشغلهم الغالي والنفیس عن البحث عن تفسیره،فصرفوا همتهم إلیه

 فبین ، عما أشكل علیهم فهمه،- - فكان الصحابة یسألون النبي،على تأویله

 : 9 8 7 56 [ : -  تعالى– قال ، خیر بیان- -لهم النبي

 المرجع األول - رضوان اهللا علیهم - كان الصحابة –  - ومن بعد النبي، ];

 ولم یقفوا على أسرار ما ،- -لمن جاء بعدهم ممن لم یتتلمذوا على ید النبي 

لعدول األكفاء  وهكذا سار الحال كل یأخذ العلم عمن سبقه من ا،أخذه الصحابه

ولفضل ،  وانتشر معه ما یتعلق بتفسیر القرآن الكریم وعلومه، فانتشر الدین،الثقة

 وتدبر ، فعكفوا على دراسته،االشتغال بعلم التفسیر قد أواله العلماء أهمیة بالغة

، ٕ                                وازالة ما یلحق به من وهم ولبس،وبیان غریبه،  للوقوف على إعجازه،آیاته

 –  - لتراث التفسیري الذي وصل إلیهم عن النبيواضعین نصب أعینهم ا

 ومع توسع الدولة ،والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، والصحابة الكرام

ً                                                                      اإلسالمیة كان الناس دائما في حاجة ماسة إلى التوسع في التفسیر لبعدهم عن 
 ،)١( فبدأ التحریف، واختالط العرب منهم بالعجم، للقرآن الكریمالمنهل العذب

                                                           

 االحتمال من علىحرف ھتجعل أن: الكالم وتحریف القلم، كتحریف إمالتھ،: الشيء  تحریف)(١

=  ،]٤٦/النساء[]  2 1 0/ [: وجل عز قال الوجھین، على حملھ یمكن
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 هللا ولرسوله ،األمر الذي أشعل لهیب الحمیة، آلیات القرآن الكریم)١(والتصحیف

ووضعوا ما یصون هذا الكتاب المحكم  ، فهموا شامرین عن ساعد الجد،وكتابه

 ولما كان ، تنزیل من حكیم حمیدالذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه

رآن الكریم یرجع إلى سبب رئیس السبب في التحریف والخطأ في نطق ألفاظ الق

 فعمد اللغویون إلى وضع المعاجم ، وأصول كالماتها،وهو الجهل باللغة العربیة

ومن أهم ،  التي تصون وتحفظ  كلمات اللغة من التصحیف والتحریف،اللغویة

نشوان  /للعالمة) معجم شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(هذه المعاجم 

 غنیة ، الذي یعد ثروة تفسیریة قیمة)ه٥٧٣: المتوفى(ى الیمني ِ  رَ  یْ  مِ            بن سعید الح

ً                                ومرجعا مهما في التفسیر اللغوي؛، بالتفسیر بالمأثور ً                        ونظرا ألهمیة هذا المعجم  ً
وعدم ، واألقوال التفسیریة ومفردات الغریب من القرآن، وغناه بالشواهد القرآنیة

تابه هذا من الناحیة التفسیریة وجود من تناول منهج اإلمام نشوان الحمیري في ك

 – بحوله وقوته لكتابة بحث في منهج هذا العالم -  تعالى–فقد وفقني اهللا 

یَ  مِ    الح سعید بن منهج  اإلمام نشوان:   في معجمه بعنوان- الفاضل
 الیمني رىِ  

شمس العلوم (من خالل كتابهوعلوم القرآن  في التفسیر ) ه٥٧٣: المتوفى(

  ).لكلومودواء كالم العرب من ا

 : فیما یليأهمیة الموضوعوتكمن   

واألقوال  ،كثیر من الشواهد القرآنیة على  ،شمس العلوممعجم احتواء   :ً      أوال

 .والتي لم یتناولها أحد من قبل بالدراسة التفسیریة،  ذات القیمة العالیةةالتفسیری

 قیمة ى أضفوعلو شأنه في علوم اللغة العربیة مما،  جاللة قدر المؤلف:ً      ثانیا   

 .علمیة  للكتاب

                                                                                                                                               

 للراغب ،المفردات في غریب القرآن. ]٤١/المائدة[]2 1 0/ [=

  ).١/٢٢٥) (حرف: مادة (األصفھاني 

 اللفظ تغییر :وقیل ھو حروفھ، الشتباه علیھ ھو ما غیر على وروایتھ المصحف قراءة:  ھو)(١

 : أي ؛"فتصحف، صحفھ :"یقال الخطأ وأصلھ ،الوضع من المراد المعنى یتغیر ىحت

: مادة ( للراغب األصفھاني ،المفردات في غریب القرآن: ینظر.التبس حتى فتغیر غیره

ألحمد بن على الفیومي ، والمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،)١/٥٦٨) (صحف

)١/٣٣٤.( 
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 حیث تباین ،اشتمال المعجم على الكثیر من الفرائد التفسیریة الجلیلة  :ً            ثالثا

 ،وتفسیر للقرآن بالسنة، یریة مابین تفسیر للقرآن بالقرآنتناول اإلمام للمواضع التفس

كما   ،وبعض مباحث علوم القرآن الكریم، وتفسیر للقرآن  بأقوال الصحابة والتابعین

 .یعد المعجم كذلك  ثروة تفسیریة قیمة في التفسیر اللغوي

َ        المؤلفیبین  :ً        رابعا  خاصة في موقفه من  ، مدى تأثر اإلمام بمذهب المعتزلهَ

 .فوافق فیها المعتزلة وانتصر لرأیهم ،المسائل العقدیة

ً              مصدرا  قیم- ً    یضاأ–كما یعد الكتاب  :ً      خامسا      لتفسیر آیات األحكام یظهراً

فقد ، ذلك عند تناوله لآلیات التي یظهر فیها خالف بین المذاهب الفقهیة المختلفه

 أو اإلنتصار  لكن بدون مناقشتها؛اعتنى بإیراد األحكام  والخالف بین الفقهاء 

 .ألحدها

  : اختیار الموضوعبسباأ

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç[   الختیار هذا الموضوع- تعالى –توفیق اهللا  :ً        أوال

È É Ê Ë Ì Í [، الشواهد القرآنیةب فكنت أبحث جاهده عن معجم لغوي ثري، 

جهود علماء اللغة في إثراء المكتبة من   جانبللوقوف علىاألقوال التفسیریة و

  . والمنهج الذي انتهجه اإلمام في ذلك،التفسیریة

ٕ                      وابراز منهج تفسیري ،لمساهمة قدر طاقتي في إثراء المكتبة التفسیریه ا :ً            ثانیا
 .ام قیم له قدم راسخة في شتى العلوم منها التفسیرإلم

م القیم كمفسر َ  لَ                         لكشف النقاب عن هذا الع؛ لم یتعرض أحد من الباحثین :ً      ثالثا    

ً                 خصوصا وأن لإلمام ،  فأردت أن أخوض غمار هذا األمر،ومنهجه في التفسیر
 وأحال – شمس العلوم - تفسیر قیم أشار إلیه في الكثیر من مواضع هذا الكتاب

 وعرض أقوال المفسرین المختلفة في موضوع اآلیة ،ختالفاتإلیه في عرض اال

  . راجیة من اهللا التوفیق والسداد)١(التي یقوم بتفسیرها 

                                                           

 عالمة: والطبع الختم: وقیل :" فقال)الختم(ند بیان اإلمام لمعنى  من ھذه المواضع ما جاء ع)(١

 في ذكرناھا قد أقوال وللمفسرین. بحالھم السالم، علیھم للمالئكة،ً        تعریفا قلوبھم في یجعلھا

= ومنھا عرضة الختالف اللغویین في جواب إذا في ، )٢/١٧١٧( شمس العلوم .التفسیر
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بالتفسیر وتدوین مؤلف ضخم في ذلك قبل  -  رحمه اهللا -  اشتغال اإلمام:ً      رابعا  

قیمة التفسیریة التي تألیفه شمس العلوم كان له عمیق األثر في منهج اإلمام وال

 .ً                                               اشتمل علیها هذا الكتاب خصوصا وأن تفسیره قد فقد

مسائل فیما یتعلق ب - خاصة  -اإلشارة إلى مافي الكتاب من اعتزالیات  :ً      خامسا  

وأثر ذلك ،  التي یوهم ظاهرها التشابه–تعالى  –وموقفه من صفات اهللا  ،العقیدة

متواترة التي أنكرها بعض أهل النحو لبعض القراءات ال وكذلك ایراده ، كتابهفي

مع علمه ولم ینصر لهذه القراءات بالرد ، واللغة لمخالفتها القاعدة النحویة عندهم

  .الواسع باللغه

  : فيهطريقيتو ،خطة البحث
  .وخاتمة، وثالثة فصول،  وتمهید،تكون هذا البحث من مقدمة

وخطة ، ختیارهوأسباب ا ،همیة الموضوعأفتحدثت فیها عن : أما المقدمة 

  .والطریقة التي سرت علیها فیه، ومنهجي فیهالبحث و

  :التعریف باإلمام نشوان بن سعید الحمیري ویشتمل على: التمهید 

 مصنفاته وآثاره ، شیوخه وتالمیذه،أقوال العلماء فیه، اسمه ونسبه ومولدة

  .ووصف عام للمعجم قید البحث، وفاته، العلمیة

                                                                                                                                               

، .بالغمام انشقت:" أي الفرا؛ قال:" قال ، }١:االنشقاق{ ] . - ,[ -تعالى–قولھ =

َ     إذا" جواب في واختلفوا  محمد وقال ،"والعقاب الثواب وقع: تقدیره محذوف، ھو: فقیل "ِ

 قد أخرى أقوال وفیھ ،".}٧:االنشقاق{] J K L M N[: الجواب ":یزید بن

تسمیتھ وقد نص اإلمام على كتابھ وعلى ، )٦/٣٣٥٢( شمس العلوم .التفسیر في ذكرت

 ST U V W [:"  تعالى  - في قولھ )الرقیم(صراحة عند بیان المراد من 

X  [}رقم من مأخوذ المكتوب، اللوح ھو: الرقیم: اللغة أھل  قال،}٩:الكھف      ِ ْ ، ِ      الثوب َ

 تفسیر في التبیان"  بكتاب المعروف كتابنا في ذكرھا استقصینا قد أقوال فیھ وللمفسرین

 في متفرقة أجزاء إال،لكنھ فقد ولم یصل الینا). ٤/٢٥٩٦(علوم شمس ال:   ینظر ."القرآن

 المكتبة وفي توبنجن، جامعة مكتبة وفي األمبروزیانا، مكتبة وفي صعدة، مكتبة من كل

 ،نشوان بن سعید الحمیري: كتاب:  ینظر.الغربیة برلین مكتبة وفي فیینا، في الوطنیة

  ).١/١٧(ة شمس العلوم ومقدم، )١/٤٨(للقاضي إسماعیل بن علي األكوع 
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 وعلوم القرآن ویتكون من ،لتفسیر بالمأثورمنهجه في ا: الفصل األول

  :مبحثین

  :التفسیر بالمأثور ویتكون من ثالثة مطالب: المبحث األول

  . تفسیر القرآن بالقرآن:المطلب األول

  . تفسیر القرآن بالسنة:المطلب الثاني

  . تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین:المطلب الثالث

  :  ویشتمل على أربعة مطالب،القرآن الكریممنهجه في علوم : المبحث اآلخر

  . موقفه من القراءات القرآنیة:المطلب األول 

  .موقفه من أسباب النزول: المطلب الثاني            

  . موقفه من الناسخ والمنسوخ:المطلب الثالث

  .موقفه من الوجوه والنظائر: المطلب الرابع

  : رأي ویتكون من مبحثینمن التفسیر بالموقفه اإلمام : الفصل الثاني

  :ویتكون من مطلبین.  موقفه من األحكام الفقهیة وآیات العقیدة:المبحث األول

  . موقفه من األحكام الفقهیة:المطلب األول 

  . العقیدة  موقفه من:المطلب اآلخر           

  . من التفسیر اللغويموقف اإلمام: المبحث اآلخر

، التفسیر في مصادره ،التفسیریة للألقوا ضهعر في اإلمام منهج: الثالث الفصل

  :مبحثین من ویتكون

 التفسیریة األقوال في - تعالى اهللا رحمه -نشوان اإلمام منهج: األول المبحث

  .ینقلها التي

  .التفسیر في علیها اعتمد الي اإلمام مصادر:  الثاني المبحث

   وماتمیز به،وقد ضمنتها أهم المآخذ التي أخذت على هذا الكتاب:الخاتمة 

  وتشتمل على : الفهارس 

 .البحث محتویات  فهرس- ٢       .فهرس المصادر والمراجع-١

  

  :طريقيت يف البحث
 رحمه –یمكن أن أجمل الخطوات التي اتبعتها في استنباط منهج اإلمام نشوان 

) شمس العلوم(  في التفسیر وعلوم القرآن والتي  تضمنها معجمه -اهللا تعالى

 : التالیةفي الخطوات
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اتبعت المنهج االستقرائي في استخراج األقوال التفسیریه وقضایا علوم القرآن  -١

 .الكریم التي ذكرها اإلمام عند تعرضه لذكر اآلیات محل الشاهد

  موضوعه وكل حسب  وقسمتها، األقوال التفسیریة التي ذكرها اإلمامتجمع -٢

 .حثتحته مع وضع عنوان خاص لهذا المبالمبحث الذي یندرج 

 .ومناقشتها، وعرضها ،التفسیریة األقوال عرض في التحلیلي المنهج اتبعت -٣

 في اآلیة ورقم السورة اسم كتابة مع ،البحث في الواردة القرآنیة اآلیات تعزو -٤

  .الهامش

 أو،الصحیحین في كانت فإن ،مظانها من الشریفة النبویة األحادیث تجخر  -٥

  .درجته بذكر قفیت مغیره في كانت ٕ     واذا ،به اكتفیت أحدهما في

  .المعتمدة اآلثار كتب من البحث في الواردة اآلثار خرجت  -٦

 ما الشعریة الدواوین من توثیقها مع لقائلیها  الشعریة األبیات بنسبة قمت -٧

  .فیها ذكرت التي اللغة كتب من وثقتها یكن لم فإن ،ذلك أمكن

 ،بیاناته بكثرة أثقله ال حتى ؛ الهامش في ومؤلفه المرجع اسم بذكراكتفیت   -٨

 ثبت في والطبعة النشر ودار التحقیق من كاملة بیاناته عرض ٕ       وارجاء

  .والمراجع المصادر
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  التمهيد

  ري ي  م                                ِالتعريف باإلمام نشوان بن سعيد احل 

  .اسمه ونسبه: ً    أوال

نشوان بن سعید الحمیري، أبو سعید، الفقیه العالمة المعتزلي النحوي 

من بالد حاشد، ) حوث(غة واألدب، من أهل بلدة قاض، عالمة بالل، )١(اللغوي

قال في قصیدته  ،رَ  یْ  مِ                               من نسل حسان ذي مراثد من ملوك ح، شمالي صنعاء

  :ریة المشهورة بالقصیدة النشوانیةَ  یْ  مِ    الح

ُ                                  أو ذو مراثد جدنا القیل بن ذي ُّ َ ِ َ    سحر، أبو األذواء رحب الساح.. .َ
                            ِ ُ َ
ِ ٍ َ  

ٍ                             وبنوه ذوقین وذو شقر وذو ٍَ َ َ ِ                       ران، أهل مكارم وسماحعم.. .ُ ٍ ُ
)٢(  

 من بني ذي مراثد ذكر في نقوش المسند، وخاصة تلك النقوش )٣(ولألقیال

َ                                                                    على األلواح البرونزیة التي عثر على كثیر منها في مدینة عمران في أعلى 
َ      البون
)٤(.  

  .مولده: ً      ثانیا

لم تجود علینا كتب التراجم التى اعتنت بإیراد ترجمة لنشوان بن سعید 

وقد ذكر نشوان في معجمه عند بیان المراد من  ،فیه ولد الذي  بالعام،یريالحم

  وبحوث كان مقام نشوان بن سعید ( :"أن مقامه كان بها فقال) ُ    حوث(اللفظه 
                              ْ ُ
ِ

 رحمه اهللا - نشوانقال . )- ّ                         قدس اهللا روحه ونور ضریحه- مصنف هذا الكتاب

ٍ                           بشاطئ حوث من دیار بني حرب   :- تعالى   )٦()٥(ِّ             معذبة قلبي لقلبي أشجان.ُ

                                                           

  ).٢/٣١٢( للسیوطي، بغیة الوعاة)(١
  ).١/٢(الحمیري  لنشوان ،الكلوم من العرب كالم ودواء  شمس العلوم)(٢
َ          األقیال )(٣ ْ َ ُ      ملوك: ھم ْ ْ        بالیمن ُ َ         األعظم ْ      الملك دون ِ ْ َ . ومخالفھ قومھ على ملكا یكون قیل واحدھم ْ

َ           وإنما:"ال ابن الجوزيق). ١/٢١٢( البن سالم ،غریب الحدیث: ینظر  ََّ ُ       ألنھ قیال سمي ِ َّ َ  ِ    إذا ِ
َ     قال ْ      قولھ نفذ َ  عریق بنسب یمت فنشوان). ٢/٢٧٥( البن الجوزي،ینظر غریب الحدیث". َ
 یحكمون أو الحكم یشاركونھم الملوك بعد الثانیة المرتبة لھم كان الذین األقیال ِ    إلى

  .لھم التابعة المناطق
  ).١/٢( لنشوان الحمیري ، كالم العرب من الكلوم مقدمة شمس العلوم ودواء)(٤
لعل اإلمام نشوان قال ھذا البیت حینما ترك :"  قال القاضي إسماعیل بن علي األكوع )(٥

ْ     حوث(  ویظھر ، ویعیش في ذكراھا،فأخذ یحن إلیھا،  وفارقھا ألسباب غیر معروفة لنا،)ُ
 وانتھى بھ ،  َّ     َّ شر ق وعر ب ونعلم أنھ بعد خروجھ من حوث قد ،أنھا كانت مسقط رأسھ

ْ                                                                  المطاف إلى بالد خوالن بن عمرو حیث استقر بھا حتى وافاه األجل المحتوم  ینظر .َ
 ).١/١٠(األكوع علي بن إسماعیل  للقاضي،نشوان بن سعید الحمیري

  ).٣/١٦١٠( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )(٦
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 وال اإلمام نفسه من المعلومات عن بدایة حیاته ومولده ،فلم تذكر لنا كتب التراجم

منها ما قاله اإلمام إال اجتهادات عن بعض المعلماء قد تصیب وقد تخطىء 

وأحسب أنه ولد في :"  بن على بن األكوع في هامش تاریخ الیمنإسماعیل

  .)١("نتهت به دولة بني الصلیحيطلیعة القرن السادس الذي به ا

  

أن میالده كان سنة " وما جاء في تاریخ الیمن الفكري في العصر العباسي

وهو ، - رحمه اهللا - الد أحد األئمة المعاصرین لنشوانً               قیاسا على می،)ه٥٠٠(

ً                                                       فهذا األقوال وان كانت ال تنص تحدیدا على السنة التي ولد ، )٢("أحمد بن سلیمان ٕ
ومن خاللها نستطیع أن نقول أنه ولد في العقد األول ، ً              تعطي تقریبافیها إال أنها

  .)٣(من القرن السادس الهجري على وجه التقریب بال قطع بسنة معینة

  

  .قوال العلماء فیه أ:ثالثا

  ِ                                 اإلمام العالمة، المعتزلي، النحوي، ": قال علي بن حسن الخزرجي

ً                    وكان شاعرا مفوها،اللغوي، كان أوحد أهل عصره، وأعلم أهل دهره ً        منطیقا  ً
  .)٤(قوي الحبك، حسن السبك

 وقال یاقوت، )٥("ن عالما باللغة والفرائض كا :"قال عنه الفیروز آبادي

ا باللغة ً       عارفً       ا فاضالً         كان فقیه: ري الیمني األمیر العالمةَ  یْ  مِ    الحنشوان   : "الحموي

ا، استولى على ً       ا مجیدً       ا شاعرً       ا بلیغً                                      والنحو والتاریخ وسائر فنون األدب، فصیح

وله تصانیف أجلها ، ّ                                          قالع وحصون، وقدمه أهل جبل صبر حتى صار ملكا

شمس العلوم وشفاء كالم العرب من الكلوم في اللغة، وله القصیدة المشهورة التي 

  :أولها

  )٦()ا یا صاحً                 فاعمل لنفسك صالح.. .ّ                     األمر جد وهو غیر مزاح(

  

                                                           

  ).١/٢٤٢(لعمارة ، تاریخ الیمن)(١

 ).٢/٢٣١(ألحمد محمد الشامي ، من الفكري في العصر العباسي تاریخ الی)(٢

  ).١/٣٢ (الجھیالن الحكیم لعبد ،اللغویة وجھوده الحمیري   نشوان)(٣

  ).١/٥٤١(للقاضي اسماعیل بن األكوع،  ھجر العلم ومعاقلھ في الیمن)(٤

  ).١/٣٠٣( البلغة في ترجمة أئمة النحو واللغة )(٥

  ).٣/٣٩٢(الحموي لیاقوت ، معجم البلدان)(٦
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  .ه وتالمیذ،شیوخه: رابعا
  .شیوخه  - أ

ً              ري شحیحة جدا َ  یْ  مِ                                   أن المصادر التي ترجمت لنشوان الح:" في تاریخ الیمن جاء
 العامرة ، إال أن من الواقع أنه أخذ من مشایخ عصره المبرزین،من مشایخ نشوان

 .بكر وفاق أقرآنه في زمن م، فبرز في شتى العلوم والفنون،بهم الیمن آن ذاك

في كتبه المعروفة لدینا عن شیوخه لم یتحدث  و، )١("حتى صار یشار إلیه بالبنان

الذین تلقى عنهم، وال شك في أنه في بدایة حیاته العلمیة درس على عدد منهم، 

فلما اشتد ساعده شق طریقه بنفسه، فعكف على المكتبات الزاخرة وكانت كثیرة في 

 حتى تضلع في جمیع العلوم والمعارف والفنون المعروفة في ،الیمن، فنهل منها

ً                                                            صبح عالما في التفسیر، والقراءات، والحدیث، واألصول، والفروع، عصره، وأ
والفرائض، والملل، والنحل، والتاریخ، واألنساب، واللغة، والنحو، والصرف، 

ً                                                                               واآلداب شعرا ونثرا، والمعاني، والبیان، والعروض، والقوافي، وفي علم الفلك، وعلم  ً
شمس (جلى في كتابه هذا النبات، وتتجلى هذه المعارف الواسعة أكثر ما تت

  .)٢()العلوم

  

   .تالمیذه  -  ب
 وتتلمذ لهم لم تذكر ،ريَ  یْ  مِ      ن الحذكر كتب التراجم من أخذ عنهم نشواكما لم ت

ولكن  قد أشار الفیروز آبادي إلى  ، من تتلمذ له وأخذ عنه العلم–ً     یضا  أ–لنا 

لرواة  فقال في إنباه ا،ین فقطئأن أحد ابنائه قد اختصر شمس العلوم إلى جز

، )٣("الحلوم ضیاء: وسماه جزأین في واختصره ولده وجاء "على أنباه النحاة 

نشوان العلم وتتلمذ له هم ویستفاد من قول الفیروز آبادي أن من أهم من أخذ عن 

  . وأكثرهم مخالطة ومجالسة له،الذین هم أقرب الناس الى قلبه، أبنائه

  :مذهبه العقدي والفقهي: ً      خامسا
 في فترة زمنیة اشتهرت -تعالى – رحمه اهللا - ريَ  یْ  مِ               إلمام نشوان الحة اأكان لنش

ٕ                                                                               بتعددیة مذهبیة وعقدیة أثر كبیر في تكوین ثقافة اإلمام وأثرت في أفكاره واعتقادته 

                                                           

 الحمیري ونشوان )٢/٢٣١ (الشامي محمد ألحمد، العباسي العصر في الفكري الیمن تاریخ )(١

  ).١/٣٢ (الجھیالن الحكیم لعبد ،اللغویة وجھوده

  )١/٣(  مقدمة شمس العلوم )(٢

  ).١/٣٠٣( البلغة في ترجمة أئمة النحو واللغة )(٣
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، )١( تمذهب بالمذهب الزیدي الهادوي-  رحمه اهللا تعالى-  لذا نجد االمام ،الخاصة

 وفروع الحنفیة  كمذهب ،قديهب عیجمع  هذا المذهب بین أصول المعتزلة كمذ

ً                                                                  یظهر هذا األثر واضحا جلیا في كتابه شمس العلوم الذي نحن بصدد بیان ، فقهي ً
آلیات التي تشتمل على اختالف في من ا اإلمام موقف وخاصة ، فیهمنهجه

 ، لمذهب المعتزلة، فتظهر مناصرته ومشایعته الواضحة الجلیة،المذاهب العقدیة

 كما سیتبن ذلك في موقف اإلمام ، والقول بأنه أصح األقول،ابترجیح رأیهم دائم

  .ئل العقدیةمن المسا

ِ                                          القول بوجوب االجتهاد، ویجیز إمامة المفضول :" وینص هذا المذهب على  

ُ                                                                   مع وجود األفضل، وذلك لیتجنب أتباعه سب الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر  َّ

ِ                               ي الیمن من ناحیة ثانیة، إذ قد وعمر وعثمان من ناحیة، ولیسهلوا أمور األئمة ف

ً                                                                        یكون األفضل علما في مرحلة ما، لیس هو األقدر قیادة وحكما وبطشا، ومع ذلك  ً ً
ِ                                                    فإن هذا التیار یحصر حق اإلمامة في أحد أبناء البطنین  ،- ن الحسن والحسی-ِ

ِ                                                                     ویعمد إلى تحقیر الیمنیین، والغض من شأنهم، والتقلیل من دورهم في نصرة 

شر رسالته، وقد لقي هذا الحصر معارضة فكریة وسیاسیة وقبلیة منذ ِ         اإلسالم ون

  ."البدایة

 أبناء البطنین خاصة،   اإلمامةحصر نشوان مبدأ ومن هذا المنطلق عارض

بل ومبدأ حصرها في قریش عامة، وهو بهذه المعارضة، ال یخالف المذهب 

ة األساسیة التي ِ                 المذاهب اإلسالمی- اً    أیض –الزیدي الهادوي فحسب، بل یخالف 

تحصر هذا الحق في قریش بكل بطونها أو فروعها، ویتفق نشوان بهذا المبدأ مع 

  .)٢(فریق كبیر من المعتزلة وبعض المرجئة ومع الخوارج بصفة عامة

یقول نشوان في كتابه شمس العلوم عند تعرضه لبیان معنى اإلمامة واألحق 

ً                          اهب المختلفة منتصرا لرأي  رأي أصحاب المذً     وضحابتولیها من المسلمین م
ِ                                                         أما اإلمامة  التي تجب بها الطاعة إلمام المسلمین فهي ریاسة  : "النظام مانصه

قالت المعتزلة والخوارج وجمیع الشیعة ، عامة في الدین لرجل جامع لشروطها

ّ                     وقال إبراهیم النظام "..........ِ                إنها فرض واجب":وأكثر المرجئة ِ             اإلمامة تصلح  ":ِ

 Q R S T[: - تعالى –ّ                                           م بالكتاب والسنة من جمیع الناس، لقول الله لمن قا

                                                           

ْ                        المتوفى بمدینة صعدة  نسبة إلى اإلمام الھادي یحي بن الحین)(١ نشوان : ینظر ). ھـ٢٩٨سنة (َ

  ). ١/١١( للقاضي إسماعیل بن علي األكوع ،بن سعید الحمیري

  ).١/١١( مقدمة شمس العلوم )(٢
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U V ["
ِ                               إن الناس ال یطیعون إال من له ":وقال في عقد المسلمین ألبي بكر، )١( ِ

یقهرهم بها، أو مال یستعبدهم به، أو دین ینقادون له به؛ فلما وجدت أبا  عشیرة 

ِ                                انقادوا له إال بالدین والفضل، َّ                                            بكر أفقر قریش وأقلهم عشیرة علمت أن الناس ما

 -  نشوان–وقد علق اإلمام  ،......."ِ                                    فأجمعت األمة على إمامته لدینه وفضله،

 - ّ               ألن كتاب الله؛ّ                                وقول النظام أصح هذه األقوال عندي:" ً                    على قول النظام قائال

 وقد استوفینا ذلك في ، شاهد على صحته، وقوله أولى وأمره أعلى- عز وجل

مسك (  ّ                 وكتابنا المسمى ب ،"صحیح االعتقاد وصریح االنتقاد"   وف بكتابنا المعر

  .)٢()العدل والمیزان في موافقة القرآن

ً                 متبعا خطى هذا - تعالى - ولكن إلحقاق الحق لم یكن نشوان رحمه اهللا 
ببعض مقلیدیه یظهر    وعرض ، بل أنكر بعضها،وآرائه، المذهب في كل أقواله

  من معارضة هذا المذهب ودعوته إلى التمسك -  تعالى–موقف نشوان رحمه اهللا 

ً       إثارا  مذهبهم، ُ      علماء قرره بما العمل یؤثرون  فإنهم لما كانوا- تعالى–بكتاب اهللا 
 وتقدیم الرأي المذهبي على النص ،یفضي إلى رد النص إذا تعارض مع مذهبه

 ما على داتالعبا في سیما  ال- القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة- الشرعي

 أهل رجحه ما تعارض فإذا  والسنة؛ الكتاب ألدلة ً       مصادما كان لو حتى سواه،

 فإنه ً     معا، منهما أو السنة، من أو الكتاب، من النص مع ما مسألة في المذهب

  ،الحائط عرض بالدلیل ضاربین یقدم الرأي المذهبي؛

 الكتاب، لأه طعام أكل للمسلمین  أحل-  تعالى-  اهللا أن ذلك أمثلة ومن 

 °̄  ® ¬ » ª[:  - تعالى  -قوله قول وذلك ،بالكتابیة المسلم جازو وكذلك

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä[
 اآلیة هذه في للمسلمین، اهللا أحله بما یأخذ لم الهادوي المذهب لكن، )٣(

 إنكاره إعالن على الحمیري سعید بن نشوان حمل ما هو هذا ولعل الكریمة،

 الحسین بن یحیى الهادي اإلمام رأي إلیثاره عصره، علماء من المقلدین لبعض

  :قوله في وذلك ،-تعالى – اهللا قول على

  یحیى بكالم ً    ادالـــــــــــــــــــــــــــمج أجاب * خصمي بالقرآن جادلت إذا

                                                           

  ).١٣(األیة رقم :  سورة الحجرات )(١

  ).١/١٤١( شمس العلوم )(٢

  ).٥(األیة رقم :  سورة المائدة)(٣



      
 

 ١٩٤
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  )         من الكلوم

  )١( وحیا عنه یحیى قول أتجعل *  وحي عنه ربك ُ    كالم: فقلت

  

 علماء في تمذهب اإلمام نشوان بالمذهب الزیديوالذي یظهر من أقوال ال

  .الهادوي واهللا أعلم

 كما سیتضح لنا ، قد سار علیه في بدایة حیاته-  رحمه اهللا  تعالى- أن اإلمام 

، في هذا البحث في أمثلة متعددة من موافقته  لمذهب المعتزلة من آیات العقیدة

 ثم بعد أن ،ابهة الخلق التي یوهم ظاهرها مش-  تعالى–وموقفه من صفات اهللا 

 وظهر له الحق ترك هذا المذهب وتمذهب بمذهب السلف ،تسلح بالعلوم وبرع بها

  . علیهم أجمعین-  تعالى– رضوان اهللا –

واتباع هذا المذهب یرجحون :" وفي ذلك یقول القاضي سلمة بن على األكوع 

 ، ونفر عنه، فرفض نشوان التقلید،آراء اإلمام الهادي على ما عداه من األقوال

 فعمل ،بعد أن حذق بعلوم اإلجتهاد، ر لنفسه طریق علماء السلف الصالحواختا

  )٢(" ولم یتقید بآراء أصحاب المذاهب،بنصوص الكتاب والسنة

  :  العلمیةصنافاتهم: ً      سادسا
 قیمة خرج القلیل منه إلى ،قد خلف اإلمام نشوان الحمیري ثروة علمیة

  :الوجود منها

 ة القصیدة الحمیری - ١

 .  الحور العین - ٢

 .شمس العلوم، ودواء كالم العرب من الكلوم - ٣

 .مان من التحریف في اللغة صحیح التألیف واأل - ٤

 .خبار الملوك التابعةأ خالصة السیرة الجامعة لعجائب  - ٥

 .)٣(عراضحكام الجواهر واألأالتذكرة في  - ٦

                                                           

 ،)١٠/٥١٤(ألبي سھل المغراوي ، والتربیة والمنھج دةالعقی في السلف مواقف موسوعة )(١

:  ).١/٤٥٤(خلیف مطیر عماد .لدكتور،أركون محمد عند اإلسالمي العقل نقد مشروع

 بن َ     علوي الشیخ بإشراف الباحثین من مجموعة: لإلسالم إعداد المنتسبة الفرق موسوعة

  dorar.net  اإلنترنت على السنیة الدرر موقع ).٥/١٩٧(السقاف القادر عبد

  ).١/١٢( للقاضي إسماعیل بن على األكوع ، نشوان بن سعید الحمیري)(٢

  ).١٣/٨٦( لعمربن رضا كحالة ، معجم المؤلفین)(٣
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  )         من الكلوم

 الرابع والعشرون من ، عصر یوم الجمعة- رحمه اهللا تعالى -توفي :وفاته

 ودفن بموضع یسمى )١()َ             بخوالن بن عمر(، ذي الحجة ثالث وسبعین وخمسمائة

َ          الجحفات ْ ْ       حیدان( على مسافة میل من ،ُ  والمسجد الذي ینسب ،ویوجد فیه قبره، )٢()َ

  .)٣("إلیه

شمس العلوم ودواء كالم ( لمعجم قید البحث التعریف با: ً      سابعا
  .)العرب من الكلوم

  .ذا الكتابأقوال العلماء في ه -ً      أوال
ً           ا حافال في ً                في اللغة كتاب- نشوان- :أي وصنف :"قال عنه الفیروز آبادي

سلك فیه ، )شمس العلوم وشفاء كالم العرب من الكلوم(:ثمانیة أسفار سماه

ً                                                                  مسلكا غریبا، یذكر الكلمة من اللغة، فإن كان لها نفع من الطب ذكره،  وجاء  ً

ً            صنف كتابا :" وقال القطفي ، )٤("ومضیاء الحل: ولده واختصره في جزأین وسماه ّ
فى اللغة على وزن األفعال، وسماه كتاب شمس العلوم وشفاء كالم العرب من 

  ).٥("ّ                             الكلوم، وهو كتاب جید فى نوعه

 .األسباب التي أدت إلى تألیف شمس العلوم -ً            ثانیا
إلى كما أشار ،    كان لتألیف  هذا المعجم القیم في بابه الكثیر من األسباب

:                                          في مقدمة هذا المصنف منها - تعالى -رحمه اهللا  –ذلك مؤلفه 

: أي – وعلمه معرفته إلى سبیل فال ،همیة اللغة العربیة لفهم الكتاب، والسنة  أ- ١

 وال خفیة غیر هي التي وشواهدها العربیة، اللغة هذه بمعرفة  إال- القرآن الكریم

  .الجلیل العلم هذا بمعرفة إال یعرف ال  - - الرسول عن الحدیث وكذلك یبیة؛غ

                                                           

ُ       خوالن )(١ ْ  إلى منسوب الیمن مخالیف من  مخالف:نون وآخره ثانیھ، وتسكین أولھ،  بفتح:َ

ةم بن عمرو بن مالك بن قضاعة بن الحاف ابن عمرو بن خوالن  بن مالك بن زید بن ّ  ر 

 الخطاب، بن عمر أیام في عشرة أربع أو ثالث سنة في المخالف ھذا فتح سبأ، بن حمیر

، ویجوز الیمن، تعبدھا التي النار كانت خوالن وفي وسبى، وقتل منیة بن یعلى وأمیره 

 بھا خربت، دمشق بقرب كانت قریة: وخوالن. األتباع وھم الخول من فعالن یكون أن

 ).٢/٤٠٧( لیاقوت الحموي ، معجم البلدان.باقیة آثار وبھا الخوالني مسلم أبي قبر

َ        حیدان،) (٢  ).١/٤٧٨) (النون: فصل(  القاموس المحیط  .َ  ٌّ حي : بالفتح َ

ونشوان ، )٣/٣٩٢(لیاقوت ،ومعجم البلدان، )٦/٢٧٤٥( لیقوت الحموي، معجم األدباء)(٣

  ).١/٣٢(ھیالن  لعبد الحكیم الج،الحمیري وجھوده اللغویة

  ).١/٣٠٣( البلغة في ترجمة أئمة النحو واللغة )(٤

  ).٣/٣٤٢( للقطفي ، انباء الرواة على أنباه النحاة)(٥



      
 

 ١٩٦
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  )         من الكلوم

؛   في حراسة اللغة العربیة من التصحیف، والتحریف-  أي نشوان–رغبته  -٢ 

 ،ألنه لما رأى أنه لم یأت أحد ممن سبقه بتألیف یحرس جمیع النقط والحركات

َّ        الكتاب تصحیف  ورأى،ویصف كل حرف   العرب كالم علیه ما ییرهموتغ والقراء، ٌ

 التصحیف، من وقارئه كاتبه یأمن َ           تصنیف مؤلف على ذلك حمله البناء، من

  .أصلها إلى ویردها وشكلها، جنسها مع ویجعلها وشكلها، بنقطها كلمة كل یحرس

 كد بال ً      سریعا ملتمسه فیه الطالب فیدرك ،خدمة طالب العلم، والتیسیر لهم -٣ 

 في یفتقر مفید وال علیه، یقرأ شیخ طلب وال رویة، وال خاطر إتعاب وال ،مطیة

  .إلیه ذلك

 نفع في والثواب، األجر من عنده لما   به طالبا- تعالى– التقرب إلى اهللا  -٤ 

  .)١(المتعلمین ٕ       وارشاد المسلمین،

  
  :م العرب من الكلوم واء كال ودوصف عام  لشمس العلوم: ً      ثالثا

 طریقته في )شمس العلوم(  في مقدمة - ى رحمه اهللا تعال–وضح اإلمام      

عرضه لما اشتمل علیه هذا المصنف الضخم القیم  من علوم بدئها بذكر طریقته 

 ثم أردفها بطریقته في عرض العلوم ،في عرضه لحروف المعجم وتقسیمه للكتاب

  :المتنوعة التي ضمنها  المعجم  نستخلص منها النقاط التالیة

لكل ٍ                           إلى كتب بعدد حروف المعجم،   -  شمس العلوم-اإلمام معجمه م َّ   قس -١ 

 .ً                         حرف من حروف المعجم كتابا

ً                              ثم جعله لكل كلمة منها وزنا ،ً                                     قسم  كل باب إلى شطرین أسماء وأفعاال  -٢ 
 . ً      ومثاال

، ً                             مراعیا الحرف األول وما بعده،اتبع في عرضه المعجمي نظام األلف باء -٣ 

 .لیها كتابهً                              مبینا األسس العلمیة التي بنى ع

 في فصل:  األول، صدره بثالثة فصول كتمهید ال غنى عنه لطالب العلم -٤ 

 في فصل: الثالث ،)وتقسیمها الحروف مخارج في(فصل في :الثاني ،)التصریف(

 ).العرب كالم أبنیة(

 أهل الریاسة ، ما سنح من ذكر ملوك العرب- ً       أیضا– أودع كتابه  -٥ 

 .والحسب

 .لكثیر من األشجار واألحجارضمنه منافع ا  -٦  

 .وبعض ما یتعلق مواضع علوم القرآن، حاله بعلم التفسیر  -٧

                                                           

  ).١/٣٤( شمس العلوم )(١
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  )         من الكلوم

َّ                                          وضمنه ما عن له من أصول األحكام في الحالل ،ذكر فیه علم الحساب  -٨

:" كما قال ،  من مؤسسي المذاهب الفقهیة،دمیناقتصر فیه على المتق، والحرام

 ".فالفضل للمتقدم ولیس الغني كالمعدم

 والتابعین ،أسند ماروى إلى أهل الفضل والعلم وإلیمان من خیار الصحابة -٩  

 .لهم بإحسان إلى یوم الدین

 -  تعبیر الرؤیا-  ما سنح له من أصول عبارة األحالم-ً       ایضا–ضمنه   - ١٠  

 ومایجري على ألسنة - وكالم أنبیائه علیهم السالم- تعالى–المأخوذه من كالم اهللا 

 .العوام

 سبحانه -وبرهان غلى وجود اهللا،  كدلیل، تحدث فیه عن علم النجوم - ١١  

 .-وتعالى

واإلشارة على ،  وبلوغه فیه وسعه وطاقته،نص على ایجازه لهذا المصنف  - ١٢ 

فال یقدر بشر ، -  سبحانه وتعالى–أنه الیحیط بعلم اللغة وسائر العلوم إال اهللا 

 .-  تعالى-على اإلحاطة بعلمه 

 واإلشادة بالعلماء العاملین ،ن وقوع أي خطأ في هذا الكتاب ع اعتذر- ١٣ 

فلیشارك اإلمام في ،  من وقف على مصنفه وقرأه وتبین له وقوع الخطأ،المخلصین

 أو  زیادة كلمة لم تكن موجوة فیلحقها ، أو وضعها في بابها،ثوابها من تصحیحها

 .به

تاب أوقرأه أال ینس  لمن وقف على هذا الك- رحمه اهللا– طلب اإلمام  - ١٤  

 – وأسكنه فسیح جناته ، رحمه اهللا رحمه واسعة وغفر لنا وله-مصنه من الدعاء

 .إنه ولي ذلك والقادر علیه

 ومدى تواضع ،هذه النقاط السلف ذكرها تمثل أهم معالم هذا المصنف القیم

غیر علم المعجم  وكثرة العلوم التي اشمتل علیها ،-  رحمه اهللا تعالى– همؤلف

 شمس العلوم ودواء كالم العرب –هذا هو اإلمام وحیاته ووصف كتابه ، لغةال

 فأرجو – ولم أحد عن الطریق ، أرجو من اهللا أن أكون أصبت الحق-من الكلوم

 ، وفیما یلي بیان تفصیلي لمنهج اإلمام في التفسیر،من اهللا التوفیق والسداد

وطریقته في عرض األقوال  ،وبعض أنواع علوم القرآن التي اشتمل علیها المعجم 

 ووموقفه من المسائل اللغویة والفقهیة ، والشواهد القرآنیة والشعریه،التفسیریه

  .والعقدیة
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  )         من الكلوم

  

  

  األول الفصل

  القرآن وعلوم ،باملأثور التفسري يف منهجه

  

  :مبحثني من ويتكون 

  :مطالب ثالثة من ويتكون باملأثور التفسريمنهجه يف : األول املبحث

  .بالقرآن القرآن تفسري: ولاأل املطلب

  .بالسنة القرآن تفسري: الثاين املطلب

  .والتابعني الصحابة بأقوال القرآن تفسري: الثالث املطلب

  

  : مطالب أربعة على ويشتمل ،الكرمي القرآن علوم يف منهجه: اآلخر املبحث

  .القرآنية القراءات من موقفه : األول املطلب

  .الرتول بابأس من موقفه: الثاين املطلب 

  .واملنسوخ الناسخ من موقفه: الثالث املطلب

  والنظائر الوجوه من موقفه: الرابع املطلب
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  المبحث األول

  )١( التفسیر بالمأثورفي منهجه

  .تفسیر القرآن بالقرآن: المطلب األول

 فال یمكن ألحد أن یعلم مراد ، وأسملها،یعد تفسیر القرآن بالقرآن أصح الطرق

 فال یجوز لنا ، أعلم بمراد كالمه– تعالى – واهللا ، كالمه أفضل منهالمتكلم من 

 لمن البد:" وفي ذلك یقول اإلمام الذهبي ،أن نتعدى هذا المصدر وال أن نهمله

 ما ً          أوال فیجمع الكریم القرآن في ینظر  أن - تعالى– اهللا كتاب لتفسیر یتعرض

 جاء بما لیستعین ض؛ببع بعضها اآلیات ویقابل واحد، موضوع في منه تكرر

ً       مبینا جاء وبما ً       موجزا، جاء ما على معرفة ً      مسهبا  ً      مجمال، جاء ما فهم على ِ

 القرآن فسر قد یكون وذا الخاص، والعام على المقید، على المطلق ولیحمل

ِ      وفهم بالقرآن،  مهما-ألحد الیجوز المصدر وهذا اهللا، عن جاء بما اهللا مراد َ

ولمكانة هذا النوع من ، )٢("المصادر من غیره ىإل ویتعداه عنه یعرض أن-كان

 واهتمام ، یولیه عنایة خاصة- رحمه اهللا تعالى-التفسیر نرى اإلمام نشوان 

  .والبرهنة علیها، بالغ مما كان له عمیق األثر في قوة الداللة الذي أراد إثباتها

نزهه ،  أي: ّ      وطهره "  یتبین ذلك عند تعرض اإلمام لبیان معنى الطهر فیقول

]̀ _[ : -  تعالى- عن اإلثم والدنس، ومنه قوله
 النبي - یعني نساء)٣(

] 2 1[: في أول اآلیة-  تعالى- لقوله،-علیه السالم
: وفي اآلیة بعدها )٤(

]b c d e f[
)٥(.  

�          المطهرین( یفسر -  رحمه اهللا تعالى-وهنا نجد اإلمام نشوان  بأنهم أزوج  )َ

نه راعي  فإ وهذا مسلك یحمد علیه ؛،اآلیةً                       مستدال على ذلك بسیاق -  –النبي 

ني ما قبله وما بعده أولى من  إدخال الكالم في معوذلك ألن،  السیاق القرآني

                                                           

 مناھل العرفان .- تعالى– هللا لمراد بیانا الصحابة كالم أو السنة أو القرآن في جاء ما  ھو)(١

 ).٢/١٢( للزركشي ،في علوم القرآن

  ).١/٣١( لمحمد حسین الذھبي ،  التفسیر والمفسرون)(٢

  ).٣٢(اآلیة رقم :   سورة األحزاب)(٣

  ).٣٣( سورة األحزاب اآلیة رقم )(٤

 ).٣٤( سورة األحزاب اآلیة رقم )(٥
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َ                                            فحمل اإلمام اآلیة على التفسیر الذي یجعلها ، )١( الخروج به عنهما إال بدلیل َ َ َ
ما سار و  ، ألنه أوفق للنظم وألیق بالسیاق،داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها

 قد وافقه –  - َّ                                  في  تفسیر المطهرین بأزواج النبي– رحمه اهللا –علیه اإلمام 

، )٤(والبیضاوي، )٣(وابن عطیة، )٢(اإلمام الزمخشري: فیه جمع من المفسرین منهم 

  .ألن اآلیة فیهن والمخاطبة لهن؛ الذین یؤیدون قول اإلمام، )٥(وابن عجیة

 ¢[ - تعالى– في قوله )یت العتیقالب(جاء في تفسیره لمعنىوكذلك ما

£ ¤  [
لیه بما جاء عن السلف ً مؤیدا ما ذهب إ،ففسره بالقدیم  )٦(

 بیت: العتیق والبیت ،شيء كل من القدیم: العتیق " : والقرآن الكریم فقال،الصالح

العتیق :" قال الحسن، ] ¤ £ ¢[ : - تعالى - قال اهللا - - اهللا

سمي :  وقیل،)٨) (٧( ] f g h i j k l m[: - تعالى- القدیم، لقوله 

ً                ُ             سمي عتیقا ؛ ألنه أ عتق من ملك :     ُ                   ألنه أ عتق من الغرق، وقیل؛ ً       عتیقا 
  .)١٢()١١)(١٠()٩(اآلدمي

                                                           

  (). قواعد الترجیح عند المفسرین )(١

 .)٣/٥٣٨( للزمخشري ، تفسیر الكشاف)(٢

 ).٤/٣٨٤( البن عطیة ،المحرر الوجیز)(٣

   )( للبیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل)(٤

 ).٤/٤٢٦(البن عجیبة ،  البحر المدید)(٥

  ).٢٩(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٦

 ).٩٦(اآلیة رقم :  سورة آل عمران )(٧

  ).٣/٤٢٤( معاني القرآن وإعرابھ للزجاج )(٨

 ).٧/٤٣٥٦( شمس العلوم )(٩

 وإذ: (ھذا لقول ودلیل الطوفان، أیام الغرق من عتق الذي إنھ  وقد ورد في معنى العتیق )(١٠

 ،  معاني القرآن وبیانھ.مكانھ وبقي رفع البیت أن دلیل فھذا ،)البیت مكان إلبراھیم بوأنا

، ً                                          فال مانع من إرادتھا جمیعا في معنى العتیق،ً                     وجمعا بین ھذه األقوال، )٣/٤٢٤(للزجاج 

 فتحمل ھذه األقوال ، وجعلھ أقدم بیت،أعتقھ من الغرق و، تعالى أعتقھ من الجبابره–فا� 

 والحمل على ،فقد جمع هللا لبیتھ وعتقھ بین كل ھذه المعاني،على التمثیل ال على التعین

 . العموم أولى ما لم یرد دلیل على الترجیح

تفسیروالعز بن عبد ، )١/٣٦٨(وتفسیر یحي بن سالم ، )٣/١٢٣( تفسیر مقاتل بن سلیمان )(١١

  ).٣/٤٣٥( ألبي المظفر السمعاني ،وتفسیر القرآن، )٣/١٧٩(سالم ال

 ).٧/٤٣٥٦( شمس العلوم  )(١٢
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 من القرآن قوله بأیة برهن على صحة قد -   رحمه اهللا- وهنا نجد اإلمام

یت ً                                              فقول الحسن مشفوعا باآلیة یؤید قول اإلمام أن الب؛ ت المعنى الذي أراد وضح

اس  وكونه أول بیت وضع للن، وهو أول بیت وضع للناس،العتیق هو البیت الحرام

وما ذهب إلیه اإلمام من تفسیر البیت العتیق ، دلیل على قدمه على رآي اإلمام

وابن  ،)٢(النسفي، )١( اإلمام الرازي،المفسرینفیه جمع من  وقد وافق ،بالبیت الحرام

رضها اإلمام بصیغة  ع،ً                     العتیق أقواال غیر ذلكوقد ورد في معنى ، )٣(جزي الكلبي

وهذا فیه دلیل على أن القول الراجح عند اإلمام والذي یمیل ، وقیل،  قیل،التمریض

  .إلیه في المراد بالعتیق هو القدیم

  

  . تفسیر القرآن بالسنة:الثانيالمطلب 

 –قال  وأمره ببیانه للناس ،- – القرآن على نبینه محمد -  تعالى–أنزل اهللا 

] > ; : 9 8 7 6 5[ :- تعالى
 2 1 0+ , - . /[:  وقال ،)٤(

3 4   [
 رضوان -وخاصة ما أشكل على الصحابة ،  ومن أوجه البیان التفسیر)٥(

 ، ما خفي علیهم- – فبین لهم النبي ، علیهم فهمه من القرآن الكریم- اهللا تعالى

؛ لذا أوالها العلماء   ثروة تفسیریة ذات قیمة كبیرة-  - فشكلت أقوال النبي 

یظهر ذلك من خالل كتب السنة ، ممن صنفوا في الحدیث عنایة فائقةالقدامى 

لذا كان ، -   -  جمعت فیه ما روي عن النبي،ً                               التي أفردت أبوابا منها للتفسیر

الیجوز أن ، هذ االنوع من التفسیر في المرتبة الثانیة بعد تفسیر القرآن بالقرآن

ََ                              همیة هذا المصدر أكثر اإلمام وأل ،ونتعداهأنهمله   من - رحمه اهللا تعالى–ن واشنْ

 وفسر بها آیات كثیره من القرآن الكریم، -  –االستدالل بأحادیث النبي 

ٕ                                     واما مستقلة بحكم جدید لم ینص علیه ،وجاءت هذه األحادیث إما مؤكدة للمعنى
  . القرآن

                                                           

 ).٨/١٢٩( للرازي ، مفاتیح الغیب)(١

 ).٣/٨٦( للنسفي ، مدارك التأویل)(٢

 ،)٢/٣٩( البن جزي ، التسھیل لعلوم التنزیل)(٣

 ).٤٤(اآلیة رقم : النحل )(٤

 ).٣,٤(اآلیة : سورة النجم )(٥
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 .ً               فمما جاء مؤكدا - ١

 واستدل ، إذا رویته ونقلته عن غیرك، الحدیثما ذكره اإلمام بان المراد بأثرت

:"  فنجده یقول،- -على ما ذهب إلیه بالقرآن والحدیث المروي عن عمر

َ               إذا رویته عن : أثرت الحدیث  - ّ           قال الله،حدیث مأثور عن فالن:  یقال،غیركِ

] < = > ; :[: - تعالى
 - ّ                سمعني رسول الله :" -  - وفي حدیث عمر ، )٢) (١(

  -إن الله ینهاكم أ ن تحلفوا بآبائكم: بي، فقال أحلف بأ       
                             َ               ْ ْ َُ ُِ ِ
َ َ َِ ُِ ْ َ ْ ْ َّ ُ            قال عمر" َّ َ ُ َ  الله ما  ََ    فو:" َ

          َ
ِ َّ

       حلفت بها منذ سمعت النبي 
 
                                َّ ِ َِّ ُ ُْ

ِ
َ ُ َْ ُ َ ْ َذاكرا وال آثرا ،  

                    ً ً
ِ َِ َ َ

)" ٤)(٣( .  

نجده قد جاء  بالحدیث - رحمه اهللا–  وبالنظر في استشهاد اإلمام نشوان 

ً                 قائال لها من قبل : أي) اً     ذاكر: ( قوله":قال ابن حجر،  للمعنىً              بالحدیث مؤكدا

ً                              حاكیا لها عن غیري ناقال عنهوال: من األثر یعني) وال آثرا: (قوله، نفسي وقال ، ً

یحدث به عنه، واألثر الروایة ونقل :  أي؛ومنه حدیث مأثور عن فالن: الطبري

 فیما  -  رحمه اهللا–نشوان  د وافق جمهور المفسرین اإلمام وق. )٥("كالم الغیر

  )٩(.وغیرهم، )٨(وابن كثیر، )٧(النسفي ، )٦(البیضاوي : منهم ،ذهب إلیه

                                                           

 ).١٢(اآلیة رقم :  سورة المدثر)(١

 ونسبھ ،)٢٤/٢٦( للطبري ،وجامع البیان،)٣/٣٦٢(برقم ،  تفسیر عبد الرازق الصنعاني)(٢

البن ،وزاد المسیر، )١٠/٣٠٩( للماتریدي،وتأویالت أھل السنة،ألبي رزین

 ).١٩/٧٦(والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، ونسبھ البن عباس، )٤/٣٦١(الجوزي

 حدیث -  ال تحلفوا بآبائكم-  باب– األیمان والنذور – كتاب – البخاري في صحیحھ  أخرجھ)(٣

 ).٨/١٢٣) (٦٦٤٧(رقم 

 ).١/١٨٠( شمس العلوم )(٤

 ).٢٣/١٧٦(حجر البن، البخاري صحیح شرح القاري عمدة )(٥

 )٥/٤١٤(للبیضاوي ،  أنوار التنزیل وأسرار التأویل)(٦

 ).٤/٢٤٠( للنسفي ، مدارك التأویل)(٧

 ).٤/٥٦٥( البن كثیر، تفسیر القرآن العظیم)(٨

وأبو السعود في إرشاد العقل السلیم ،)٤/٤٣٢( الخطیب الشربیني في السراج المنیر)(٩

 ).١٠/٢٣١(واسماعیل حقي في روح البیان ، )٩/٥٨(
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، ده في بیان معاني التبدیل التغیر ما أور- ً     أیضا–ومن تفسیره بالسنة الؤكدة 

 بأن یبدل في هیئة الشيء ،ً                         أو كان تغییرا بغیر بدل،سواء كان هذا التغییر ببدل

َّْ               بدلت الشيء:" فنراه یعرض للمعنیین  فیقول،اتدون التغیر في الذ َ              إذا أتیت له : َ ِ

] @ ? <[:  - تعالى –ّ                ببدل، قال الله 
َ                 وبدلت الشيء، )١( ُ ْ َّ َ ِٕ                  إذا غیرته وان : َ َّ ِ

] q r s t u[:  - تعالى –ّ                          لم تأت له ببدل، قال الله 
وفي ، )٣( )٢(

ُُ                            من بدل دینه فاقتل" : - -الحدیث  عن النبي  ْ ُ َ ِ َ َّ َ ْ حدیث ب اإلمام  استدل،)٥)(٤("وهَ

 یقع في ذات الشيء – في بعض صوره – للتأكید على أن التبدیل - –النبي 

ولیس المراد به التبدیل الذي هو إزالة الشيء من ، مع تغیر في الصفات فقط

من  وهذا المعنى المراد،  والمجيء بشيء آخر یباینه في الذات والصفات،أصلة

  وأكده -  رحمه اهللا-  والذي ذهب إلیه اإلمام نشوان،یامةتبدیل األرض یوم الق

یعني یزاد في سعتها وتسوى :" قال ابن عباس ،بالحدیث هو الذي علیه المفسرون

ا آخر إذا كسر وصیغ ً                     تقول بدل الخاتم خاتم" :و قال الزجاج، )٦(" جبالها وأودیتها

األرض غیر صیغة أخرى، وقد تقول بدل زید إذا تغیرت حاله، فمعنى تبدل 

ً                                                                    تسییر جبالها وتفجیر بحارها وكونها مستویة ال یرى فیها عوج وال أمتا، :األرض

والقول المعروف في اآلیة أن  " :وقال السمعاني، )٧(: تبدیلها – واهللا أعلم - فهذا 

                                                           

 ).١٦(اآلیة رقم :   سورة سبأ)(١

 ).٤٨(اآلیة رقم :   سورة ابراھیم )(٢

 األراك، ثمر جنى من بساتین والثمار الفواكھ من بساتینھم مكان لھم وجعلنا: " قال الطبري)(٣

ْ               وبدلناھم (قولھ في زید،  وأورد في ذلك أثر عن ابن،الخمط ھو واألراك ُ َ ْ َّ َ ْ              بجنتیھم َ ِ ْ َ َّ َ ِ          جنتین ِ ْ َ َّ َ (

: فالخمط: قال خمط، أكل ذواتي أخبرك الذي وأبدلھم والجنتین، القرى تلك أذھب: قال

 جامع البیان عن .قلیل سدر من ً      وشیئا أثال والفاكھة ً       أراكا، العنب مكان جعل: قال األراك،

 ).٢٠/٣٨٢( للطبري ،تأویل آي القرآن

 ).٢٣/١٧٦(البن حجر،  عمدة القاري شرح صحیح البخاري)(٤

 ).١/٤٦٠( شمس العلوم )(٥

 .لحسنونسبھ ل، )٣/١٤٣( للماوردي،والنكت والعیون، )١/٣٢٧( للسمرقندي، بحر العلوم)(٦

 ).٣/١٦٩( معاني القرآن وإعرابھ للزجاج)(٧
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 ؛تبدلت بعدي: تبدیل األرض هو تغییرها من هیئة إلى هیئة، كالرجل یقول لغیره

  .)١("تغیرت هیئتك وحالك: أي

 .استقالل السنة بحكم جدید - ٢

السنة النبویة المطهرة استقلت ببیان بعض األحكام الشرعیة التي لم ینص 

 والمراد ، خالتها أو،القرآن الكریم علیها منها تحریم الجمع بین المرأة وعمتها

عقد الزواج ال من الدخول والوطء فالعقد ب ً        مرورا،بالتحریم یبدأ من الشروع في النیة

 ،ٕ                                      وان لم یعاشرها فالحرمة منوطة بالعقدى إحداهما مع وجود األخرى حرام حتعلى

ومن هذا المفهوم استدل اإلمام بالحدیث الدال على تحریم الجمع للداللة على أن 

المراد بما طاب من النساء یخرج منهم ما نص علیه في الحدث لحرمتهم بنص 

 كان لو الرضاع، أو النسب في تینامرأ بین الجمع یحرم:" كما قال الفقهاء و،السنة

  .نكاح بینهما یجز لم ً     ذكرا ِ        إحداهما

 ،التزوج: والنكاح، اِ          إذا جامعه: نكح المرأة: یقال، الجماعالنكاح :" قال اإلمام

] _ ̂ [ \ ] Z[ :- تعالى- ّ                 والعقد، قال الله
لحدیث عن  وفي ا اآلیة،....)٢(

ْ                   ال تنكح المر"  : -علیه السالم-النبي  َ ْ ُ َ ُْ   أ ة على عمتها، وال العمة على بنت أ خیها، َ
                         َ                               ََ َ
ِ ِ ِْ ُِ َ ُ ََ َ ََّ ََّ ْ ََ

                               وال المرأ ة على خالتها، وال الخالة على بنت أ ختها، وال تنكح الكبرى على 
                                 ُ                                 َ       َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ََ َ َْ ُ َْ ْ ْْ ْ َ َ ُُ َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِْ ِ ْ َ

َ             الصغرى، و َ ْ َ                             ال الصغرى على الكبرىُّ َْ ُ ْ َ َ ْ ُّ اإلمام  أن والمتأمل في هذا المثال یجد. )٤)(٣("َ

                                                           

 ).٣/١٢٥( ألبي المظفر السمعاني ، تفسیر القرآن)(١

 ).٣(اآلیة رقم :   سورة النساء)(٢

 حدیث -  مایكره أن یجمع بینھن من النساء- باب– كتاب النكاح – أخرجھ أبو داود في سننھ )(٣

 –رجھ ابن حبان في صحیحھ وأخ،صحیح: وقال األلباني ، )٢/٢٢٤) (٢٠٦٥(رقم 

وقال محقق ،)٩/٤٢٧) (٤١١٧( حدیث رقم –حرمة المناكحة :  باب–النكاح : كتاب

 ھند أبي بن داود غیر الشیخین رجال رجالھ مسلم، شرط على صحیح إسناده :"الكتاب

 ."المجید عبد ابن ھو: الوھاب وعبد المثنى، بن محمد ھو: موسى أبو. مسلم رجال فمن

 ).١٠/٦٧٤٨(لوم  شمس الع)(٤



      
 

 ٢٠٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 من حیث داللتها على المعنى المراد من -   - قد نوع في تناوله ألحادیث النبي

 إلى مؤسسة لحكم جدید لم یرد في القرآن ،مؤكدة للمعنى كما في المثالین السابقین

  . وهذا من باب استقالل السنة ببعض األحكام،الكریم

 ودورها في ،طهرةهذا جانب من اعتناء اإلمام بالتفسیر بالسنة النبویة الم

 ومعجم،  بحكم جدیدً            أو استقالال،ا لما في القرآنً                             بیان المعنى المراد إما تأكید

 منها ما أورده إلثبات حكم ، یزخر بمجموعة كثیرة من األحادیث الشریفة–مام إلا

 سأبینه في ،شرعي أو غیره من األحكام التي اشتملت علیها اآلیات الكریمات

  .- عالى ت–موضعه إن شاء اهللا 

  

  .تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین: المطلب الثالث

  - -  أعلم الناس بعد النبي–  أجمعینرضوان اهللا تعالى علیهم -الصحابة 
 عما أشكل  -  – وسألوا النبي ،بتفسیر القرآن ؛ ألنهم عاصروا الوحي والتنزیل

 ومناحي العرب ، في أصلهم عرب خلص یعلمون اللغة العربیهم وه،علیهم فهمه

 وخاصة  ، ً                                                 فال جرم أن تمثل مرویاتهم مصدرا من مصادر التفسیر،في أقوالهم

 ،رضوان اهللا تعالى علیهم أجمعین  –التي لیس للرأي فیها مجال وما اتفقوا علیه 

، فسرون على أقوالهماعتمد الم - - لتفسیر النبياً                        ولكون هذا المصدر امتداد

  . وعملوا به وعلموه لغیرهم ،فحملوا هذا العلم - علیهم  رضوان اهللا- زنوجاء التابع

نجده قد ،  بالتفسیر المأثور-  رحمه اهللا-ن ومن مظاهر اهتمام اإلمام نشوا

 تعالى  رضوان اهللا - تفسیریه كبیرة من أقوال الصحابةثروة معجمهشحذ في 

  : ومثال ذلك – والتابعین لهم بإحسان علیهم

   لصحابه التفسیربأقوال ا: ً     اوال. 

ما فنرى االمام یعرض ألقوال الصحابة المختلفة في بیان المعنى المراد منه 

] - , + * ( ) ' & % $ # "[ :- تعالى– تفسیره لقوله دجاء عن
)١( ،

                                                           

 ).١٠٦(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(١



      
 

 ٢٠٦

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ْ         ننسخ : قال ابن عباس: " قال َ ُ                 نسخها إثبات " :ِ               وقال ابن مسعود ،)١( نبدل:أي؛ َْ َِ ُ ْ
ُ                   خطها وتبدیل حكمها  رضوان اهللا - اإلمام لقول السلف الصالح فقد عرض، )٣)(٢(" ِّ

 والناظر في قول ابن ، واختالفهم في ذلك، علیهم في بیان المراد بالنسخ- تعالى

 – رضوان اهللا علیهم - یجد أن ما قاال به-  رضي اهللا عنهما- عباس وابن مسعود

كم  ونسخ الح، نسخ الحكم والتالوة،قد وقعا في القرآن الكریم وهما من أنواع انسخ

 رضوان اهللا علیهم - فاختالف الصحابة،  بقاء التالوة كما قال ابن مسعودمع

  . ال اختالف تضاد وتعیین،  اختالف تنوع وتمثیل- أجمعین

 في قوله  المراد من فراغ قلب أم موسىفي بیانما جاء  - ً       ایضا–من أمثلته  و

 ، وابن عباس، قال ابن مسعود": قال )٤( ] j k l m n o[:-تعالى –

: اً       فارغ": وقال الكسائي،ا من كل شيء إال من ذكر موسىً       فارغ: أي؛)٥(والحسن

ً           ذاهال ناسی: أي    .)٨)(٧)(٦("اً
                                                           

و ابن أبي حاتم في تفسیره أثر رقم ،)٢/٤٧٣) (١٧٤٧(أخرجھ الطبري في تفسیره أثر رقم )(١

)١٠٦٦.( 

). ١٧٥٠,١٧٤٩(وعن مجاھد أثر رقم ، )١٧٤٨( أخرجھ الطبري في تفسیره أثر رقم )(٢

 جاھد؟عن م) ١٠٥٥(وابن أبي حاتم أثر رقم ، )٢/٤٧٣(

  شمس العلوم)(٣

 ).١٠(اآلیة رقم :  سورة القصص )(٤

 عباس وابن مسعود ابن قال "عن) ١٣/٣٥٥( للقرطبي ، ینظر تفسیر الجامع ألحكام القرآن)(٥

وفتح القدیر ، عبیدة وأبو الجوني عمران وأبو والضحاك وقتادة وعكرمة ومجاھد والحسن

 ).٤/١٨٥(للشوكاني

 تلقیھ أن أمرھا إلیھا؛ إذ أوحاه هللا كان الذي الوحي من فارغا صبحأ فؤادھا أن:  والمعنى )(٦

 ونسیت فحزنت: قال ] A B C D E @ ? < = > ;[:  فقال ّ     الیم في

 أوحیناه الذي وحینا من ] j k l m n o[: وجل عز هللا فقال إلیھا، هللا عھد

 j[: معناه: قال من قول عندي، بالصواب ذلك في األقوال وأولى :قال الطبري.إلیھا

k l m n o [  كل  من ّ  فیھ األقوال أولى ذلك: قلنا  وإنما،موسى ّ   ھم من إال شيء،  

َ     عنى كان ولو ] p q r s t u v w x[: قولھ لداللة بالصواب؛ َ 

 كانت إن ألنھا ؛] p q r s[: بقولھ یعقب لم الوحي، من قلبھا فراغ: بذلك

 أن ومحال. بھ وولوعھا إیاه، ذكرھا ثرةلك إال تبدیھ أن تكد فلم الوحي، تبدي أن قاربت

  ).١٩/٥٢٩( للطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن.ذاكرة وھي إال ولعة بھ تكون

 ).٤/١٨٥(للشوكاني القدیر وفتح، )١٣/٢٥٥ (القرآن ألحكام الجامع تفسیر )(٧

 ).٨/٥١٦١( شمس العلوم)(٨



      
 

 ٢٠٧

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 أخر ً       وقوال، هنا نجد اإلمام ذكر قول كل من ابن عباس وابن مسعود

قال به الصحابه هو األولى  األقوال یجد أن القول الذي  والناظر في هذه،للكسائي

األول، والذین قالوه أعلم بكتاب : وأصح هذه األقوال": كاني  قال الشو،بالقبول

  .)١("اهللا

 التفسیربأقوال التابعین: ً     آخرا. 
 ر ألقوال التابعین عنایة خاصة فأورد الكثی-  تعالى–أولى اإلمام رحمه اهللا 

 في تفسیر اآلیات وایراد اختالف العلماء في المعنى المستنبط من ،من أقوالهم

راده أقوال كل من الحسن ومجاهد وقتادة في بیان المراد بالحفدة اآلیة من ذلك ای

َ     فدةَ    الح" :" فیقول ] Ý Þ[:- تعالى–في قوله  األعوان والخدم، واحدهم : َ

ً       أعوانا:  أي ،:قال الحسن، )٣( ] Ý Þ[:-  تعالى- قال اهللا،)٢(حافد
وقال  ،)٤(

ً       خدما:  أي،:"مجاهد وقتادة وطاووس َ َ
َ         الحفدة: وقیل، )٥" ( َ َ                          أختان الرجل على بناته، : َ ُ َّ

ُ                                وهو قول ابن مسعود وسعید بن جبیر
َ         الحفدة: وقیل.)٦( َ ولد الولد، وهو قول ابن : َ

وذكر ، تالف التابعین في المراد بالحفدةخا عرض اإلمام ففي هذا المثال، )٧(عباس

ً                               أقواال ال مانع من ارادتها جمیعا  – وحقیقة هذا الكالم أن اهللا ":قال الزجاج، ً

ِ                                                          جعل من األزواج بنین، ومن یعاون على ما یحتاج إلیه بسرعة - تعالى ُ
  .)٨("وطاعة

 في  جاء في تحدید المراد بطرفي النهار ما-ً    یضاأ–ن تفسیر التابعین وم

ُ          طرف كل "  :یريْ  مِ                  اإلمام نشوان الحقال ] | }<= [  :- تعالى–قوله  ََ

                                                           

 ).٤/١٨٥( للشوكاني، فتح القدیر)(١

 ).٢/٤١٧( لألخفش، معاني القرآن)(٢

 ).٧٢(اآلیة رقم :  سورة النحل )(٣

 ).١٧/٣٥٦( للطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن)(٤

ً                         أنصارا ووأعوانا وخداما: وقال یعني بھم ، )١/٣٤٩( تفسیر مجاھد )(٥  البیان جامع تفسیر،  ًً

 ).٢/٥٧١(وزاد المسیر البن الجوزي ،)١٧/٣٥٤(للطبري ،القرآن آي تأویل عن

و وزاد المسیر البن الجوزي ،)١٧/٣٥٤( للطبري، تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن)(٦

)٢/٥٧١.( 

و تفسیر جامع البیان ،ونسبھ البن مسعود، )١/٣٥٨( تفسیر القرآن لعبد الرازق الصنعاني )(٧

 ).٢/٥٧١ (الجوزي البن المسیر وزاد و،)١٧/٣٥٤( للطبري،عن تأویل آي القرآن

 ).٢/٥٧٢( البن الجوزي ،مسیرزاد ال)(٨



      
 

 ٢٠٨

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

:   الطرف األول)١(   ] | }<= [  :- عز وجل-وقول اهللا ، منتهاه: ٍ    شيء

یعني صالة : قال الحسن: ، والطرف الثاني)٢(یعني صالة الصبح بغیر خالف

یعني :  وقال ابن عباس،)٤(الظهر والعصر یعني صالة: وقال مجاهد. )٣(العصر

 ] À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿[ : - تعالى –وأما قوله ، )٥(صالة المغرب
)٦( 

 ،)٧(وح المسلمین من بالد المشركینینقصها بفت:  قال قتادة.ففیها أقوال للمفسرین

ینقصها بنقصان : وقال الشعبي، )٨(ینقصها بخرابها بعد العمارة: وقال مجاهد

: وقال علي بن أبي طالب، )١٠(ینقصها بموت علمائها: وقال ابن عباس، )٩(بركتها

  .)١٢()١١(علماؤها: أطراف األرض
                                                           

 ).١١٤(اآلیة رقم :   سورة ھود )(١
 التأویل أھل اختلف :"حیث قال) ١٥/٥٠٢( ذكر ھذا اإلجماع ابن جریر الطبري في تفسیره )(٢

ِ      عنیت التي في ، َ      صلوات من اآلیة بھذه ُ ّ  العشي   من ُ     عنیت التي أن على جمیعھم إجماع بعد     
 ..ُ      الفجر الغداة، َ    صالة

 وعن قتادة ،)١٨٦٢١,١٨٦٢٠,١٨٦٢٤,١٨٦٢٥(ھ الطبري في تفسیره أثر رقم  أخرج)(٣
 .)١٨٦٢٢(برقم 

، ١٨٦١٢(أخرج ھذا القول عن مجاھد اإلمام الطبري في تفسیره أثر رقم )(٤
وعن الضحاك أثر رقم ، )١٨٦١٣(وعن عكرمة أثر رقم ، )١٨٦١١,١٨٦١٠,١٨٦٦٩

)١٨٦١٤.( 
وعن ، )١٨٦١٦(وعن الحسن برقم ، )١٨٦١٥ ( أخرجھ الطبري عن ابن عباس أثر رقم)(٥

 ).١٥/٥٠٣) (١٨٦١٧(ابن زید برقم 
 ).٤٤(اآلیة رقم :  سورة الرعد )(٦
وعن معمر ، ونسبھ البن عباس، )١٦/٤٩٤) (٢٠٥١٥( أخرجھ الطبري في تفسیره برقم )(٧

وتفسیر ، )٢٠٥١٧(أثر رقك " ھو ظھور المسلمین على المشركین " عن الحسن بلفظ 
وتفسیر ، )٣/٤٤٩( للماوردي،والكت والعیون، ونسبھ للحسن، ).٢/٣٥٩(ي زمنین ابن أب
 ).٣/١٠٠( ألبي المظفر السمعاني ،القرآن

ونسبھ البن عباس ، )٢٠٥١٩(وأثر رقم  ) ٢٠٥٢١، ٢٠٥٢٠(  أخرجھ الطبري أثر رقم    )(٨
)١٦/٤٩٤( 

عن مجاھد ) ٢٠٥٢٤( وأثر رقم ،عن ابن عباس) ٢٠٥٢٣( اخرجھ الطبري أثر رقم )(٩
)١٦/٤٩٥( 

، )١٣٩٤( وعن قتادة  برقم ،عن مجاھد) ١٣٩٩٤( تقسیر عبد الرازق الصنعاني برقم )(١٠

والطبري برقم ، .ً                             وتفسیر مجاھد ایضا بھذا القول، )٢/٢٤٠(بموت أھلھا 

 ،وتفسیر بحر العلوم، )١٦/٤٩٦(ینظر تفسیر الطبري) ٢٠٥٢٦,٢٠٥٢٧(

 )٢/٢٣٢(للسمرقندي

 ،بون نسبة) ٣/١٥١(في معاني القرآن  ذكره الزجاج )(١١

 ).٧/٤٠٨٤( شمس العلوم )(١٢



      
 

 ٢٠٩

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

عین في المراد  اختالف الصحابة والتاب- رحمه اهللا - ذكر اإلمام نشوان 

 ولم یعقب على ذلك یترجیح وال بیان األولى من هذه ،بنقصان األرض من أطرافها

: ٕ                                                     واذا تأملنا هذه األقوال نجد أن القول األول هو الراجح،األقوال بالقبول والصحة

 À Á Â ¿[ :ُ                                               وأولى األقوال في تأویل ذلك بالصواب قول من قال:"قال الطبري

Ã Ä Å Æ Ç [،سلمین من أصحاب محمد  بظهور الم علیها وقهرهم                  ِ ْ َ
َ                                        أهلها، أفال یعتبرون بذلك فیخافون ظهورهم َْ                                     على أرضهم وقهرهم إیاهم؟ وذلك أن  ُ َْ ِ

َ                                                     اهللا توعد الذین سألوا رسوله اآلیات من مشركي قومه بقوله َّ) :]O P Q R S  

T¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ [
بسوء اعتبارهم - تعالى ذكره - َّ           ثم وبخهم،)١(

َ                                                                ون من فعل اهللا بضربائهم من الكفار، وهم مع ذلك یسألون اآلیات، فقالما یعاین ُ :

]¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç [ ( ،بقهر أهلها، والغلبة علیها من أطرافها وجوانبها

ْ                                وهم ال یعتبرون بما یرون من ذلك ََ
)٢(.  

  

  

  

                                                           

 ).٤٠(اآلیة :  سورة الرعد)(١

، )٣/١٥١(ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج ،)١٦/٤٩٨( للطبري ، ینظر تفسیر جامع البیان)(٢

 ).٨/٢٤٥٣(وتفسیر ابن أبي حاتم ، "واالقول األول أبین:" حیث قال
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  )         من الكلوم

  اآلخر املبحث
   القرآن علوم يف منهجه

  . القرآنیةه من القراءاتموقف:  المطلب األول
 للقراءات المتواترةهمنهج اإلمام في عرض: ً    أوال .  

من تمثل ذلك  ی،اءات القرآنیة عنایة خاصة القر- رحمه اهللا–أولى اإلمام 
ً                       معتمدا علیها في تقعید ، خالل كثرة ایراده واستشهاده بالقراءات القرآنیة المتواترة

ً                  غنیا بالقراءات ً                           لذا یعتبر هذا الكتاب مصدرا، المعنى اللغوي الذي یرید اثباته
ً                                                                وكان لكثرة ایراد االمام للقراءات أثر واضحا في تنوع عرضه لهذا ،القرانیة ً

 لقراءاتهذه ا عرضه ل فلم یسیر اإلمام في كتابه على منهج واحد في،القراءات
  : ما یليبیان ذلك فيویمكن 
  قرأ األئمة:"إلى االقراء السبع بقولهالمتواترة قراءة لتة لنسب  - أ
 ."بعالس
 l m n o p q r s t u[:  -  تعالى - ل اهللاوقوذلك عند  

v w x y z { | [ )بقادر( قرأ األئمة السبعة "قال اإلمام .)١        ٍ ِ  .)٣) (٢(بالباء) ِ
، قرأ بها من القراء في أحد الوجوهلقراءات إلى من ل ةتنسب -ب   

 .واإلشاره إلى الجمهور بالباقین
 – هلو، وق)٤( ] > ; : 9 8 7[ : -الىتع –ّ        ل الله من ذلك ماورد عند قو

قرأ ابن كثیر وأبو عمرو :" -  رحمه اهللا - قل اإلمام نشوان )٥( ] gh i [: - تعالى
  .)٨)(٧ ( بالرفع والتنوین)٦(ویعقوب بالفتح، والباقون

                                                           

 ).٣٣(قم اآلیة ر:  سورة األحقاف )(١

 ).٢/١٧٠(والمھذب في القراءت العشر ، )٣/٢٦٧( النشر في القرءات العشر )(٢

ل في النفي دخلت الباءالشتمال: وقال، )٤/٣١٣( للزمخشري ، الكشاف)(٣ ّ  أو   وما أن على اآلیة  

 .حیزھا في

 ).٢٧٥( سورة البقرة )(٤

 ).٢٥٤(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٥

ِ      نافع َ: الباقون)(٦ َ    وع َ ْ      وابن ِ    اصمَ َ         وحمزة َ     عامر َ ْ َ ّ     والكسائي  َ        ِ َ  البن مجاھد ،السبعة في القرآت: ینظر، َْ

)١/١٨٧.( 

 لمن فالحجة"  :وقال ابن مجاھد في توجیھ القراءات).١/١٤١( حجة القرآات البن زنجلة )(٧

 ھل ألن »ال «یعمل فلم رجل، ال فقال رجل؟ عندك ھل: قائل لقول جوابا جعلھ أنھ: رفع

 رجل، ال: فقال رجل؟ من ھل: قائل لقول جوابا جعلھ أنھ: نصب لمن والحجة. ھعامل غیر

 للبناء التنوین وسقط النصب، فیھ عامال الجواب كان االسم في عاملة كانت لما »من «ألن

 ).١/٩٩. (»ھرمز رام «في سقط كما

 ).١/٦٨٦( شمس العلوم )(٨
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ویشیر إلى المتواترة  ،الجمع بین القراءة المتواترة والشاذة -ج

 .صیغة التضعیف قرىءثم یذكر الشاذة ب، بقوله قرأ األئمة
  

 ( ) ' & % $ # "[ : -  تعالى-قول اهللاما ذكر في ذلك عند من  و

* + , [
 ظلم(:  قرأ األئمة:"-  قال اإلمام رحمه اهللا )١(

     َ
وقد قرئ ، )٢( بضم الظاء) ُِ

ّ                                              إال من ظلم فله أن یخبر بمن ظلمه، وأما القراءة : فمعنى القراءة بالضم. )٣(بفتحها
ً                                             إال من ظلم فاجهروا له بالسوء زجرا، وقیل:جفقال الزجابالفتح؛  ََ َ معناه لكن : ّ

ً                        الظالم یجهر بالسوء ظلما
)٥()٤(.  

  
وذلك في یبین اختالف القراء كلهم في قراءة كلمة معینة   -  د

  . القرآن كله
قال اإلمام  )٦( "ٌ◌] / .- [:" - تعالى –اهللا من ذلك ما جاء عند قول 

  وذلك في  ،والباقون بالرفع والتنوین، بغیر تنوینقرأ یعقوب بالفتح :" رحمه اهللا

  

                                                           

  ).١٤٨(اآلیة :  سورة النساء  )(١

 وھو فاعلھ، یسم لم ما على الالم وكسر الظاء بضم الباقون قرأ :" الھذلي  قال أبو القاسم)(٢

 واألربعین القراءات في  الكامل.الظالم على بالسوء بالجھر أولى المظلوم ألن االختیار،

 عمرو وأبو وحمزة وعاصم ونافع وشیبة جعفر أبو قرأ وبھا ،)١/٥٣١(علیھا  الزائدة

 بن ألحمد،واالبتداء الوقف بیان في الھدي منار:  ینظر .عامر وابن كثیر وابن والكسائي

  ،)١/٢٣١ (األشموني الكریم عبد

 ینظر ایضاح الوقف واالبتداء البي بكر ،أسلم بن وزید مزاحم بن  وھي قراءةالضحاك)(٣

 ألبي القاسم ،والكامل في القراءت العشر واألربعین الزائدة علیھا،)٢/٦٠٧(األنباري 

 ).١/٢٠٣(حتسب في تبییین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا والم،)١/٥٣١(الھذلي

 ).١/٢٠٣ (عنھا واإلیضاح القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب )(٤

 ).٧/٤٢٤٧( شمس العلوم )(٥

و ،)٤٨(و األنعام اآلیة رقم ،)٦٩( والمائدة اآلیة رقم ،)٣٨(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٦

 ). ١٣(اآلیة رقم : ألحقاف وا،)٣٥(اآلیة رقم :األعراف 
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      یاأ بت إني رأ یت : -  تعالى-  عند قوله-ً       ایضا–وما جاء  ،)٣)(٢)(١(جمیع القرآن
    َ         َ   ُ ْ َ ِِّ ِ
َ

ًَ                      أ حد عشر كوكبا َ َْ َ َ َ ََ
كلهم قرأ بكسر التاء غیر ابن :" -  رحمه اهللا- اإلمام قال،)٤(

  .)٦(، وذلك في جمیع القرآن)٥(عامر فقرأ بفتحها

 .لقراءاتل هتوجیه - ه 

 –ما جاء في قول اهللا  - رحمه اهللا - من القراءات التي وجهها اإلمام

قرأ الكسائي بفتح الالم :"  قال،)٧( ] a b ̀ _ ̂ [[ :- تعالى

والباقون بكسر الالم ، )٩(، ویروى أنها قراءة عمر وعلي)٨(فع الثانیةاألولى ور

 a ̀ _ ̂ [[ :ألولىفمعنى القراءة ا. )١٠(األولى ونصب الثانیة

                                                           

 ).٢/٢١١(البن الجزري، والنشر في القراءت العشر،)٢/٤٠٧( الكنز في القراءات العشر )(١

لعبد الفتاح ، ُّ       والدرة الشاطبیة طریقي من المتواترة العشر القراءات في الزاھرة البدور

 ).١/٣٠(القاضي 

َ    فال (بتنوین  فالقراءة)(٢ ٌ      خوف َ ْ  تكرر إذا المختار النحویین، عند الجید ھوو: منصور أبو قال.)َ

 ما المختار كان وإن العربیة، في جائز وھو) َ    خوف فال (وحده یعقوب النفي، وقرأ ْ    حرف

  »ال «أن على :" ووجھ قراءة الفتح، )١/٤٨(معاني القراءات لألزھري .الجماعة علیھ

 العشرة القراء باقي  وقرأ.الخبر وترفع االسم تنصب "ان" عمل تعمل للجنس نافیة

 في النشر طیبة شرح الھادي.لھا عمل ال للوحدة، نافیة "ال" أن على والتنوین، بالرفع،

 ).٢/٢٦( لمحمد سالم المحیسن ،العشر القراءات

 ).٣/١٩٥٣( شمس العلوم )(٣

 ).٤(اآلیة رقم :  سورة یوسف)(٤

 جعفر أبو)التاء بفتح( قرأ: "قال ابن الجزري،)١/٣٤٤( البن مجاھد ،السبعة في القراءات )(٥

) أبة یا (أراد أنھ: فتح لمن فالحجة ).٢/٢٩٣(ینظر النشر في القراءات العشر. عامر وابن

 الھاء فبقیت وأدرج، السكت، ھاء االسم إلى أعاد ثم ،)أب یا (فبقي الھاء ّ    رخم ثم  بالھاء

 والدلیل. حذفال بعد المردودة ولكنھا االسم، في كانت التي لیست الھاء فھذه ،فتحھا على

 من بالكسرة فاجتزأ النفس إلى اإلضافة: أراد أنھ: كسرھا لمن والحجة. فتحھا ذلك على

 ).١/١٩٢( البن خالویھ ،الحجة في القراءات السبع.النداء في الحذف لكثرة الیاء

 ).١/١٥٠( شمس العلوم )(٦

 ).٤٦(اآلیة رقم :  سورة ابراھیم )(٧

 ).١/٣٦٣(د  البن مجاھ، السبعة في القرات)(٨

 ).١/٣٧٩( البن زنجلھ ، حجة القراءات)(٩

 ).١/٣٦٣( البن مجاھد ، السبعة في القرات)(١٠
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b [ استعظاما لكفرهم                ً
] ¬ » ª© [: -  تعالى-  كقوله)١(

)٢( ،

أي وما كان مكرهم لتزول منه : قال ابن عباس والحسن: ومعنى القراءة الثانیة

ً                   الجبال احتقارا لهم
) ٣(.  

] ± °̄ ® [: -  تعالى-ومن ذلك ماجاء عند قوله  اهللا
قرأ ابن :" قال )٤(

وروي عنه أنه قرأ بالنون، ، فوق، وكذلك روي عن عاصمً                      عامر بالتاء معجمة من 

 لتحصنكم : أي؛فمعنى القراءة بالتاء. )٥(وكذلك عن یعقوب، وقرأ الباقون بالیاء

 ألنه بمعنى ؛َّ                على معنى اللبوسوالقراءة بالیاء َّ                              الصنعة، أو على تأنیث اللبوس، 

   ،الدرع

  .)٧)(٦(" لیحصنكم اهللا عن بأسكم:"معناه: وقیل

  
  .ترجیحه بین القراءت والجمع بینها -و

 یجده لم یرجح - حمه اهللا ر– نشوانالمتأمل في القراءات التي أوردها االمام 

 اتالقراءبین عثر فیما اطلعت علیه إال ترجیحه فلم أ،  في القلیل النادربینها إال

] ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º[:  - تعالى– ه قولالواردة في
 رحمه - قال اإلمام  )٨(

ْ        یصرف( والكسائي ، وحمزة،عن عاصمأ أبو بكر قر:"- اهللا ِ ْ : أي ؛  )٩( بكسر الراء)َ

                                                           

 وھذه. إعرابھ أصل عن تزلھ ولم الفعل في تؤثر فلم التأكید، الم جعلھا أنھ فتح، لمن فالحجة) (١

: كسر لمن والحجة .التفسیر بھ جاء وقد. وعظمھ مكرھم ّ     لشدة الجبال زوال توجب القراءة

 َ    وما: قولھ ومثلھ. »ما «بمعنى ھاھنا )وإن (الجحد الم الحقیقة في وھي كي، الم جعلھا أنھ

ُ   هللا َ    كان َ         لیضیع َّ ِ ْ           إیمانكم ُِ ُ َ  .الجبال منھ تزول أن من ألضعف مكرھم أن: ذلك ومعنى. »١ «ِ

 ).١/٢٠٤( البن خالویھ ،الحجة في القراءات السبع

 ).٩٠(اآلیة :  سورة مریم )(٢

 ).٥/٢٨٧٥,٢٨٧٤(شمس العلوم  )(٣

 ).٨٠(اآلیة رقم :  سورة األنبیاء )(٤

 ).١/٤٣٠( البن مجاھد ، السبعھ في القراءت)(٥

لمحمد سالم ، والقرءات وأثرھا في علوم العربیة، )١/٤٦٩(البن زنجلھ ، حجة القراءات)(٦

 ).٢/٨٣(المحیسن 

 ).٢/١٤٧٦( شمس العلوم )(٧

 ).١٦(اآلیة رقم :سورة األنعام )(٨

 ).١/٢٥٤( البن مجاھد ،السبعة في القراءات)(٩
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وقرأ ،  وأبي عبید،أبي حاتم، وهو رأي )١( عنه العذاب- تعالى –ّ           یصرف الله 

ْ        یصرف(الباقون َ ْ  وهو )٣(یصرف عنه العذاب:  أي؛)٢(بضم الیاء وفتح الراء )ُ

َْ       األولى
، د رجح بین القرءات المتواترهومن خالل هذا الترجیح نجد أن اإلمام ق ،)٤ ("

 ،ة إذا ثبتت فال یجوز ردها أو رد معناها فالصحیح أن القراء،وهذا ال یجوز

  . وال یجوز تفضیل أحدهما على اآلخرى،متواترتانوالقراءتان هنا 

 بعد عرضه - رحمه اهللا تعالى–  اإلمام هذه القراءة فقد اختاراأما ما عد

ٕ                                   حتى وان كانت احدى هاتین القرائتین  ،هما مرادانللقرائتین وبیان من قرأ بها أن
ْ       الرجز(: ")٥( ]  ª© [ - تعالى–فنراه یقول عند قول اهللا .لغة قلیة  لغة )ُّ

ْ       الرجز( وأما ،، وهو الصنم)ِّ      الرجز(في  ،ِ                                   الذي هو العذاب فال یكون إال بالكسر)ِّ

]  ª© [: وحفص عن عاصم،  ویعقوب،وقرأ الحسن
في ویروى كذلك  ، )٧)(٦( 

، وهو اختیار )٨( بالكسر:قراءة عكرمة ومجاهد، وهو اختیار أبي حاتم، والباقون

ُ          الرجز، " :أبي عبید، وهما لغتان عند أكثر أهل اللغة والمفسرین، وقال الكسائي ْ ُّ

                                                           

ْ      قولھ وحجتھم).١/١٣٦(البن خالویھ ،  الحجة في القراءات السبع)(١  َ   ما لمن قل {َ      قبلھا -تعالى-َ

َ   َّ       الس ماوات ِ   في ْ         واألرض َ َ ْ ِ         فكذلك} � قل َ َ َ ُ     عنھ یصرف من {َ َ         وأخرى} َ َْ َ        الكالم ختم - تعالى-َ    أنھ ُ َ ْ 

َ     فقا یصرف معنى ِ     بمثل َ      رحمھ فقد( :َ  لَ ِ       نظیره على َ      فیكون رحم فقد یقل َ    ولم )َ  یسم لم ِ  َّ  مم ا َ

َ       فكان َ      فاعلھ َ ِ          التوفیق َ ْ َ       یخالف َ   أن من أولى َ      وآخره َ     أولھ َ    بین َّ َ        بینھما ُ  األول مثل ِ     آخره َ     فجعل َ

ً        ملحقا ْ ِ    بھ ُ  ).١/٢٤٣( البن زنجلھ ، ینظر حجة القراءات.ِ

ینظر .وإحدى الروایتین عن عاصم، وابن عامر،  و وأبو عمر،ونافع،  وھي قراءة ابن كثیر)(٢

 ).١/٢٥٤( البن مجاھد ،السبعة في القراءات

َ     ھذا َ   أن :وحجتھم ).١/١٣٦( البن خالویھ ،الحجة في القراءات السبع)(٣ ْ        الوجھ َ َ  إضمارا أقل ْ

ُ        ؛ألنھ َّ َ َ     قال ِ    إذا ِ َ: ]µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ [رحمھ فقد:  َ    ؛أي      َ ُ   ِ      هللا؛  أنھ َ َّ  ®[ تقدمھ َ

ِ     وفي }١٥:األنعام{]  ° ¯ َ         العذاب ذكر} یصرف {َ َ ِ      وإذا ، ْ َ     قال َ  أضمر} یصرف من {َ

َ         العذاب ذكر َ ِ       وفي،ْ َ         العذاب ذكر قراءتھم َ َ  البن ،ینظر حجة القراءت.َ     فحسب} یصرف {ِ   في ْ

 ).١/٢٤٣(زنجلھ 

  ).٦/٣٧٢٧( شمس العلوم )(٤

  ).٥(اآلیة رقم :  سورة المدثر )(٥

  ).٥(اآلیة رقم :  سورة المدثر )(٦

 ).١/٦٥٩( البن مجاھد ،السبعة في القراءات). والرجز( یرید بضم الراء في )(٧

 البن خالویھ ،والحجة في القراءات السبع، )١/٦٥٩( البن مجاھد ، السبعة في القراءات)(٨

)١/٣٥٥.( 



      
 

 ٢١٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 لم - رحمه اهللا- أن اإلمام   نرى هنا.  )١(" العذاب: الوثن، وبالكسر: بالضم

 ، القول بالجمع بینهما والنص على كونهما لغتانٕ                                یفاضل بین القراءتین وانما اختار

 وما ذهب إلیه اإلمام هو عین الصواب؛ ألن اتحاد ،وأن معنى القراءتین متحد

:   فسر مجاهد" : الفراء فقال في ذلكوافقه و،معنى القراءتین أولى من اختالفهما

ن المعنى العذاب، ونرى أنهما لغتان، وأ: الرجز: األوثان، وفسره الكلبي: والرجز

ُّ                              الرجز والرجز واحد، وتأویلهما: وقال أبو إسحاق ،)٢(فیهما واحد اهجر عبادة : ِّ

  .)٣(األوثان

–من أمثلة القراءات التي لم یفاضل بینهما اإلمام اختالف القراء في قوله و

: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ف،)٤( ] vw x y z [ :- تعالى

ُیحسبهم( ُ ُ ََ ُالجاهل ْ ِ َ ََأغنیاء ْ َ
ِ َمن ْ ِالتعفف ِ ُّ

َ بفتح السین، وكذلك ما شاكله في جمیع  )َّ

ِفعل یفعل( بكسر السین على:، وقرأ الباقون)٥(القرآن ِْ  بكسر العین فیهما، وهو )ََ

 قد – تعالى  رحمه اهللا - اإلمام  وهنا نجد أن.)٧)(٦(جائزتان لغتان ماقلیل، وه

 وال تجوز المفاضلة ،ن قرآناتئفلم یرجح بینهما ؛ ألن القرا ،ساوى بین القراءتین

  . بینهما

اإلمام القراءات وأثرها في اختالف المعنى التفسیري عند  -ز
  .نشوان

 اإلمام ىفقد عن ، التفسیريلما كان الختالف القراءت أثر كبیر في تنوع المعنى

لبیان المعنى التفسیري ؛  في معجمه عند تعرضه للقرءات القرآنیة  -رحمه اهللا - 

 لیشیر ببراعة إلى أن اختالف القراءت وجه من أوجه اعجاز ،ءةعلى كل قرا

ویترتب ،  ویستنبط منه أكثرمن معنى، بأكثر من وجهى فاللفظ یؤد، القرآن الكریم

  .علیه أكثر من حكم

                                                           

 ).٤/٢٤١٦( شمس العلوم )(١

  ).٣/٢٠١( للفراء، معاني القرآن)(٢

  ).٣/١٠٢(لألزھري ، معاني القراءات)(٣

  ).٢٧٣(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٤

ألبي الطاھر اسماعیل ،والعنوان في القراءات السبع، )١/١٤٨(البن زنجلھ ، حجة القراءات)(٥

  ).١/٢٢٦( لمحمد سالم المحیسن ،والقراءات وأثرھا في العربیة).١/٧٦(بن خلف

  ).١/١٤٨( البن زنجلة ، حجة القراءت)(٦

  ).٣/١٤٤٥( شمس العلوم )(٧



      
 

 ٢١٦

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ً                                                               یظهر ذلك واضحا جلیا عند عرض اإلمام للقراءات الواردة في قول اهللا  ً– 

] ¡ � ~ {| [ :- تعالى
: ة والكسائي وأبو بكر عن عاصمقرأ حمز:"  قال )١( 

]| } ~ � ¡ [
 فأدغمت التاء في )یتطهرن(: وهو رأي أبي عبید وأصله )٢ (

 ال یجوز وطء الحائض حتى تغتسل، وهو قول زید :قال مالك والشافعي، الطاء

َُ                                          إن طهرت من أكثر الحیض وهو عشر عنده جاز : وعن أبي حنیفة، بن علي َ
َ         ، وان ط)٣(وطؤها بغیر اغتسال َُ                                            هرت فیما دون العشر لم یجز وطؤها حتى تغتسل ٕ

إذا تیممت ":  وقال محمد،أو تتیمم إن كانت مسافرة، أو بمضي وقت صالة كامل

ِّ                      جاز وطؤها وان لم تصل  وقال داود ، مروي عن أبي حنیفة وزفر ، وهو"ٕ

 فإن لم یوجد ماء جاز ": قال الفقهاء." إذا غسلت فرجها جاز الوطء":واألوزاعي

  .)٤("الوطء

ً               مكتفیا بها عن یعرض ألحد أوجه القراءة  -رحمه اهللا  -وهنا نجد اإلمام 
 ،ثم یعقب على ذلك ، بذكر الحكم الشرعي المستبط منهاً  ءاذكر األخرى اكتف

، باختالف الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي منها بناء على اختالف القراءتین

تسل المرأة من الحیض قبل  البد من وجوب أن تغ،فالذي قرأ بالتشدید قال

 فال مانع من المعاشرة ،الیشترط عنده وجوب الغسل،  ومن قرأ بالتخفیف،المعاشرة

 أن اإلمام لم یرجح –ً     یضا أ – والمالحظ ،یض وقبل الغسل منهبعد انقطاع الح

  .ختالفات فقطرأي على رأي بل عرض االراء واال

 -  تعالى–ة في قوله  ما جاء عند عرضه للقراءات الوارد-ً    یضاأ –ومنه 

]Ã Ä Å [
 وعاصم ، ویعقوب، وابن عامر، وأبو عمرو، قرأ ابن كثیر:" قال، )٥(

َ          من تحتها - في روایة عنهما بفتح المیم والتاء ّ                      ُ        ، وروي كذلك في قراءة أ بي بن -َ َ
                                                           

  ).٢٢٢(اآلیة رقم :  سورة البقره )(١

  ).١/١٨٢( البن مجاھد، السبعة في القراءات)(٢

وقد قرأ بھا الباقون غیر حمزة ،  بالتخفیف)یطھرن( وھي ، یشیر اإلمام إلى القراءة الثانیة)(٣

َ        وقرأ :" قال ابن زجلة،والكسائي َ َ           الباقون ََ َُ ِ         بتخفیف} یطھرن {ْ ْ َ       الھاء َ    وضم َّ      الطاء َ :  تھم وحج،ْ

ِ     ذلك معنى َ   أن َّ     حتى َ ِ         ینقطع َ َ ْ ُ       عنھن َّ     الدم َ ْ ِ      فإذا {َ ِ          بالماء:  َ     ؛ أي} تطھرن َ َ ْ ُ       قالوا ِ  عباده َ    أمر هللا ِ   إن َ

َ        النساء باعتزال ِ         المحیض ِ   في ِّ َ َ     إلى ْ َ         انقطاع ِ    حین ِ ِ َ     قال ْ      الحیض دم ْ َ      یقال ّ       الزجاج َ  المراة طھرت ُ

َ       انقطع ِ    إذا وطھرت َ       عنھا َّ     الدم ْ والحجة في القراءات ، )١/١٣٥(لقراءات ینظر حجة ا. َْ

  ).١/٩٦( البن خالویة ،السبع

  ).٧/٤١٧٣( شمس العلوم )(٤

  ).٥٤(اآلیة :  سورة مریم )(٥



      
 

 ٢١٧

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ّ                                       وابراهیم النخعي؛ وفسروه على أنه عیسى ، والبراء بن عازب،كعب  :ن وقرأ الباقو،ِٕ

ِ            من تحتها-اءبكسر المیم والت ، وهو اختیار أبي عبید وقراءة ابن عباس، )١( - ِ

وقد وافق ،  القرءات فاختلف المعنى التفسیريفتاختل،)٢(وفسره على أنه جبریل

:  فیما ذهب إلیه الكثیر من المفسرین منهم  - رحمه اهللا تعالى - اإلمام نشوان 

، )٦(اتریديوالم، )٥(والزمخشري، )٤(والطبري، )٣(الصنعاني عبد الرزاق

  .)٧(والسمرقندي

  .موقفه من القراءات المتواترة التي أنكرها بعض العلماء  - ح  
 عند تعرضه للقراءة المتواترة التي أنكرها -  رحمه اهللا–ري َیْمِ الحنشوان اإلمام 

ووجه المثبتین ، بعض العلماء نراه یعرض اآلراء في هذه القراءة بین مثبت ومنكر

 فهو یعرض ،ق  بتضعیف أو رد على من هونها وضعفها دون تعلی،والمنكرین

ونقول عن العلماء یدل  ، وفي القلیل النادر نراه  یتنصر لها بإشارات،األراء فقط

  .على عدم رضاه عن هذا القول

  ،المتواترة  التي أورد انكار بعض أهل اللغة لها القراءت : ًأوال   
  . علیهاتعقیبهو

 l m n o[ -  تعالى–اءات الواردة في قول اهللا ما جاء عند عرض اإلمام للقر

p q r s t u v w x y z { | [
 رحمه –قال نشوان ، )٨(

ٍ        بقادر (قرأ األئمة السبعة :" - اهللا ِ ألنها في قراءة ":ُ                        ، واختارها أبو عبید قال)٩(بالباء) ِ

 وعاصم ،ومالك بن دینار ،، وقرأ ابن أبي إسحاق)١٠(بغیر باء) ٌ     قادر(ابن مسعود 

                                                           

 ).١/٤٤١( البن زنجلة ،حجة القراءات،)١/٢٣٧( البن خالویھ ، الحجة في القراءت السبع)(١

  ).٢/٧٢٩( شمس العلوم )(٢

 )١٧٥٦ (برقم) ٢/٣٥٦ (الصنعاني الرزاق عبد  تفسیر)(٣

  ).١٨/١٧٥ (القرىن آي تأویل في البیان  جامع)(٤

 ).٣/١٤( للزمخشري ، الكشاف)(٥

 )٧/٢٣٠ (للمتریدي ،السنة أھل  تأویالت)(٦

  ( للسمرقندي ، بحر العلوم)(٧

 ).٣٣(اآلیة رقم :  سورة األحقاف )(٨

 خالویة البن ،سبعال القراءات في الحجة، )١/٣٦٢ (مجاھد البن ،القرءات في السبعة )(٩

)١/٢٠٣.( 

ل في النفي دخلت الباءالشتمال: وقال، )٤/٣١٣( للزمخشري ، الكشاف)(١٠ ّ  أو   أن على اآلیة  

 .حیزھا في وما



      
 

 ٢١٨

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 ": وهو اختیار أبي حاتم، قال،)١(على أنه فعل مستقبل) یقدر( واألعرج ،حدريالج

، )٢(الباء صلة زائدة: قال األخفش. ألن الباء إنما تدخل في النفي، وهذا إیجاب

 –لیس زید بقائم، وكقوله :  دخلت الباء من أجل لم، كما تقول":وقال الكسائي

] ª © ̈ § ¦ ¥ ¤[: - تعالى
الباء تدخل في : ن سلیمان وقال علي ب.")٣(

ٌ                                                                  ما زید بقائم، فإذا دخل االستفهام على النفي لم یغیره، كما كان علیه : النفي فتقول
ٌَ                          أ ما زید بقائم؟ فكذا قوله: فتقول ٍ         بقاادر: (َ ِ ْ    لم(، ألن قبله حرف نفي وهو )ِ َ()٤(. 

اتم بقول على بن  بتعقیبه على قول أبي ح- نجد أن نشوان رحمه اهللا تعالىف

 یدل ، ما ذهب إلیه ابن أبي حاتم فیجعل للقراءة التي ردها وجهدمان الذي یفنسلی

قال الرازي .  على ما  ذهب إلیه ابو حاتم- هللانشوان رحمه ا –على عدم رضى 

ٕ                                                  وانما جاز ذلك لدخول حرف النفي على أن وما یتعلق  ":في التعلیق على ذلك
    .)٥(.بها، فكأنه قیل ألیس اهللا بقادر

  ولم ،  القراءات المتواترة التي أنكرها بعض أهل اللغة والنحو:ً  آخرا
  .یتعرض لها بانتصار أو رد

 بعض القراءات التي أنكرها بعض -  رحمه اهللا–أورد اإلمام  نشوان الحمیري 

 ولم یتعرض اإلمام لهذا الرد ، لمخالفتها ألقیستهم النحویة،علماء النحو واللغة

فهم منه موافقة اإلمام لما نقله عن هؤالء العلماء  وعدم اإلنكار هذا ی،وإلنكار

  .ورضاه بقولهم

 لبیان -  رحمه اهللا تعالى–ذكره اإلمام عند تعرضه ما من هذا النموذج 

َوكذلك زين لكثير من (:-  تعالى–القراءات القرآنیة المتواترة الواردة في قول اهللا  َ
ِ ٍِ َِ ََّ

ُالمشركين قتـل أوالدهم شركاؤ َُ ْْ ُ
ِ ِ ِ

َْ َ َْ َ ِ ْهمْ وأورد فیها قراءة بن عامر التي أنكرها أبي ، )٦()ُ
                                                           

 والنشر في ،)٢/٣٥٥(والنشر في القراءات العشر ، )٢/٣١٢(لألزھري ، معاني القراءات)(١

 وفي ھنا، )على بقادر(:في) واختلفوا(:"قال ،)٢/٣٦٦( البن الجزري ،القراءات العشر

 الراء، وضم ألف غیر من القاف وإسكان مفتوحة، بیاء) یقدر (رویس فروى األحقاف،

 منونة الراء وخفض بعدھا وألف القاف وفتح بالیاء الباقون وقرأ األحقاف، في روح وافقھ

  .الموضعین في

  ).٢/٥١٩(لالخفش ، معاني القرآن)(٢

 .)٤٠(اآلیة رقم :  سورة القیامة )(٣

  ).٧/٤٨٦٢( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )(٤

  ).٢٨/٣٠( للرازي،الغیب مفاتیح )(٥

  ).١٣٧(اآلیة رقم :  سورة األنعام )(٦
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َزین"قرأ الحسن :   فقال،عبیدة ِّ ِاضافته إلى و" ُقتل"بضم الزاي ورفع " ُ ْدهمَْأوال"ِٕ
ِ ِ" ،

ْشركاؤهم"ورفع  َُ ُ ْشركاؤهم"اسم ما لم یسم فاعله، و ": قتل. ""ُ َُ ُ َّبإضمار فعل دل ": ُ ِ

ضم الزاي : وحكى أبو عبید عن ابن عامر، )١("  زینه شركاؤهم:"أي" ُزین"علیه 

ِشركائهم"وخفض " َأوالدهم"ورفع الالم ونصب    .)٢(وأنكر العلماء هذه القراءة" ِ

وتعدم التعقیب علیها بما ، فإیراد اإلمام إلنكار أبي عبید لقراءة ابن عامر

 دلیل على أنه ارتضى القول بالتضعیف ،ویثبتهاویفندها بما یؤیدها ، ینصر لها

 وذلك طعن منهم في ،ویكون بذلك قد رد قراءة متواترة أجمع القراء علیها، الردو

راءة فال یجوز أنه إذا ثبتت الق" والقاعدة الترجیحیة تنص على ،القراءات المتواترة

  .)٣("وهي بمنزلة آیة مستقلة، ردها أو رد معناها

 } z[ :عالى ت-   قول اهللا- ً أیضا–ومنها القراءات المتواترة  التي أنكرها 

، )٥(بكسرها: فقرأ َكلهم قرأ بفتح الیاء غیر حمزة ، )٤( ] ¡ � ~ { |

واالختیار القراءة بالفتح وال أرى ذلك من حمزة : قال أبو عبید، وكذلك قرأ األعمش

ًإال غلطا ْقال النحویون في یاء النفس. ِ قال ، ُالفتح والتسكین وال یجوز كسرها :َّ

حد النحویین، یعني كسر یاء من العرب وال من أما سمعت هذا : األخفش سعید

ٍفال تجزعوا إني لكم غیر مصرخ( :قال النفس ِ ْ ُ ُ
ٌفلیس لكم عندي غیاث . ِ ِ

ُوالنصر ْ َ
()٨)(٧( )٦(.  

                                                           

، الحجة في القراءات السبع،)١/٢٧٠( البن مجاھد ، ذكرت القراءتان في السبعة في القرءات)(١
 ).١/٢٧٣(البن زنجلھ ، وحجة القرءات، )١/١٥٠(البن خالویھ 

  ).٥/٢٨٨٨(شمس العلوم  )(٢
  ).١/٨٧( للحربي، قواعد الترجیح عند المفسرین)(٣
  ).٢٢(اآلیة رقم :  سورة ابراھیم )(٤
 خالویة البن ،السبع القراءات في الحجة، )١/٣٦٢ (مجاھد البن ،القرءات في السبعة )(٥

)١/٢٠٣.( 
 . لم اعثر على ھذا البیت فیما اطلعت علیھ من مصادر)(٦
ْ       النحو َ     وأھل"  : قال ابن زنجلھ)(٧ َ       حمزة یلحنون َّ ْ ُ       قالوا ،َ َ        وذلك:"  َ َِ َ          اإلضافة َ    یاء َ   أن َ َ ِ  َ      قبلھا یكن لم ِ    إذا ْ

َ     إلى حركت َ     ساكن ْ        الفتح ِ َ َ     ھذا َ     تقول ْ َ     جاء قد غالمي َ َ        وذلك َ َِ ْ      االسم َ   أن َ ُ        المضمر ِ َ     كان لما ْ  على َ
ِ      واحد حرف َ          اإلعراب منع َ    وقد َ ْ ِ َ     كما الحركات بأخف حرك ْ َ    ھو َ     تقول َ َ     قام ُ َ       الیاء إسكاء َ      ویجوز َ ْ 

َ       الیاء لثقل ِ      التي ْ ِ      فإذا كسرة َ      قبلھا َّ َ     كان َ َ       الیاء قبل َ َ     إلى حركت َ     ساكن ْ ْ        الفتح ِ َ َ    ألن غیر؛ َ  ال ْ َ        أصلھا ِ ْ َ 
ّ  تحر ك َ   أن َ    وال    ِ      فإذا َ      قبلھا َ     ساكن َ َ     كان َ َ             صارت حركتھا َ     ساكن َ      قبلھا َ َ       الزمة َ ِ  ،الساكنین اللتقاء َ

َ       فتقول َ     وما{ َ ُ       أنتم َ ْ َ       حمزة َ     وأما} بمصرخي َ ْ َ        فلیس َ ْ َ ْ     عند الحنا َ َ      ؛ ألن الحذاق ِ َ       الیاء ِ َ       حركة حركتھا ْ َ َ 
َ      بناء َ       حركة َ  ال ِ َ َ        إعراب َ ْ ْ          والعرب،ِ َ     كما الساكنین اللتقاء تكسر َ َ       قال،تفتح َ ّ    الجعفي  َ      ِ ْ َ      سألت :" ْ َ     أبا َ َ 

ْ      عمرو ْ      قولھ َ   عن َ َ         فقال،}بمصرخي {:َ َ َ       إنھا :َ َّ   ).١/٣٧٨(حسنة ل بالخفض ِ
  ).٦/٣٧٣١( شمس العلوم )(٨
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 عبیدة ألحدى ذكر اختیار أبووعلى نسق المثال السابق نجد أن اإلمام 

حمزة أحد القراء  ونسبة الوهم والغلط إلى ، ورده لألخرى وانكاره لها،القرائتین

، ألنها لم توافق الوجه النحوي عنده؛ فقد ردها  من أهل الثقة والعدالة ،عتبرینالم

 فالقراءة إذا ثبتت ، هو األصل الذي یحكم إلیه-  تعالى–ًمتناسیا أن كتاب اهللا 

فقد ،  أسوة حسنة- تعالى– ولنا في رسول اهللا ،الترد ألجل علة نحویة أوغیرها

 وترافعوا إلى النبي ،ین قرأ كل منهم بحرف غیر حرف صاحبهاستمع للصاحبة الذ

–  – إال أن أمر كل منهم أن -  علیه الصالة والسالم-  فما كان من النبي  

 أجاز لهما –  – فلما سمعهم النبي ،یقرأها على الوجه الذي قرأها من قبل

  ،صحیحتین ألحدى القراءتین ال–  – ولم ینكر النبي ،القراءة على كال الوجهین

 فالقراءات التي تواترت وتوفرت فیها ، هكذا أنزلت،لكنه قال لهم هكذا أنزلت

  . ومن ردها فقد أثم، ال یجوز ردها،الشروط الصحیحة

 وال ینبغي لذي لب أن یتجاوز ما مضت -  رحمه اهللا- وقد قال ابن مجاهد

  )١(" والسلف بوجه غیر جائز في العربیة،علیه األئمة

  لطیفه     
أحد القراء الحضرمي  قرأة یعقوب على ایراد  - رحمه اهللا-إلمام نشوانج ا در

 یذهب  -رحمه اهللا -دلیل على أن اإلمام  وهذا فیه ،السبع  العشر مع القراء

ٕ                وانما  القرءات ، رة لیست محصورة في القرءات السبعإلى أن القرءات المتوات

  . ویعقوب أحد القراء العشر،العشر متواترة

 فال یكاد یورد اإلمام اختالف القراء في قراءة كلمة ،ة على ذلك كثیرةواألمثل

 إما بإفراده بنسبة القراءة إلیه على ،من القرآن الكریم إال ویورد قراءة یعقوب معهم

واإلشارة إلى األخرى بقوله قرأ ،  وبیان المعنى التفسیري علیها،هوجه من الوجو

 )٢(  ]ِومن يؤت الحكمة[: -  تعالى–ول اهللا  من ذلك ما ذكره اإلمام عند ق،الباقون

ّیؤته الله الحكمة، والباقون : أي، )٣(  بكسر التاء ]ِومن يؤت الحكمة[قرأ یعقوب

                                                           

 ).١/٨٧( البن مجاھد ، السبعة في القراءات)(١

  ).٢٦٩(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٢

 التاء، بكسر یعقوب قرأ :"وحجتھ القراءة بھذا الوجھ ، )٢/٢٣٥(النشر فر القراءات العشر )(٣

 الوقف باب في إلیھ وأشرنا واحد غیر علیھ نص كما الیاء على الوقف في أصلھ على وھو

 ؛ الحكمة هللا یؤتیھ والذي أي موصولة عنده من تكون أن یقتضي وذلك المرسوم، على

= أما ، ونحوه السیئات تق ومن: على یقف كما بالحذف لوقف شرطیة عنده كانت ولو
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من ، ٕ                                                           و إما أن یسند القراءة إلیه والى من قرأ بها من القراء السبع، )٢)(١(بفتحها 

   َ قرأ " قال ) ٣( ] ³ ² ± ° ̄ ® ¬[  :"- تعالى –  قراءة قول اهللاذلك

    ،  بالتاء على الجمع)بین إخوتكم(: یعقوب

ِ          طائفتان(:والباقون بالیاء على التثنیة، لقوله ،)٤(وكذلك ابن عامر َ وعن ، )ِ

  . )٦)(٥( باأللف والنون)إخوانكم(بین : الحسن أنه قرأ

 ٧( من القراءات الشاذة - رحمه اهللا تعالى– اإلمام موقف: ً     آخرا (

  .التي أوردها في معجمه
ق مصلح الشذوذ على بعض القراءات منذ نسخ المصاحف في خالفة بدأ إطال

 – وذلك ألن  أحد الشروط التي اتفق علیها الصحابة ،-  - عثمان بن عفان 

 أال تكتب غیر القراءة ،  لكتابة المصحف- رضوان اهللا تعالى علیهم أجمعین

، درجة التواترً                                                     وهذا الشرط قد نحى جانبا عدد من القراءت التي لم تبلغ ، المتواترة

 ،ت الشاذةاوصار كل ما خالف الموجود في المصاحف العثمانیة من قبیل القراء

، )٨("المصحف تخالف قراءة كل ترك على القراء اجتمع :"قال أبو بكر األنباري

                                                                                                                                               

وذكر ھذه القراءة ابن جني في المحتسب ، الباقون فال خالف عنھم في الوقف على التاء=

 ).١/١٤٣(شواذا القرآن في 

وتحبیر التیسیر في القراءات العشر ، )٢/٢٣٥(البن الجزري،  النشر في القراءات العشر)(١

 ).١/٢١١(واتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ، )١/٣١٣(

  ).١/١٧٠( شمس العلوم)(٢

  ).١٠(األیة رقم :  سورة الحجرات)(٣

البن الجزري ،وتحبیر التیسیر في القراءات العشر،)١/٦٧٥(البن زجلة ، حجة القراءات)(٤

)١/٥٦٢.(  

  ).٦/٢١٠( ألبي على الفارسي ، الحجة للقراءات السبع)(٥

  ).١/٢٠١( شمس العلوم )(٦

َّ     شذ، مصدر: اللغة في الشذوذ)(٧ ُّ       یشذ، َ ِ ً         شذوذا، َ َ        وندر، الجمھور، عن انفرد أي ُُ َ َّ     وشذ شاذ، فھو َ َ 

 في الشاذة القراءة تعریف    َّ وأم ا .شاذ فھو منفرد شيء وكل أصحابھ، عن انفرد إذا: الرجل

ٍ واستفاضة  ٍ       تواتر، غیر من ً      قرآنا ُ    نقل ما ھي: " شامة أبو فقال: االصطالح  بالقبول متلقاة        

 القراءة أركان من أكثر أو ركن فیھا اختل قراءة كل: " الجزري ابن  وقال، األمة من

 ،  )١/٢١٦( للسیوطي،اإلتقان في علوم القرآن:  ینظر.المقبولة

 و،)١/٢٨٢( ألبي بكر األنباري، ایضاح الوقف واالبتداء)(٨
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 مجمع المصحف ألن ؛تجوز ال المصحف في ما بخالف القراءة": الزجاج قالو

  .)١("صحتها كیف علمی ال بروایة اإلجماع یعارض وال علیه،

 أن تكون قرآنا لفقدها وال تصح ،ٕ                                         القراءة الشاذة وان كان ال یصح القراءة بهاف

قال اإلمام  ، العلماء لقبول القراءة الصحیحهط التى اصطلح علیهاأحد الشرو

؛  الشاذة بالقراءة غیرها وال الصالة في القراءة تجوز ال" :-رحمه اهللا - الزركشي 

 ،متواترة لیست الشاذة والقراءة ،بالتواتر إال یثبت ال القرآن ألن؛ قرآنا لیست ألنها

 في قرءاتها علیه أنكر بالشاذ وقرأ خالف فلو ،جاهل أو ،فغالط غیره قال ومن

 ابن ونقل ،بالشواذ قرأ من استتابة على بغداد فقهاء اتفق وقد  ،وغیرها الصالة

 من خلف یصلى وال بالشواذ القراءة تجوز ال أنه على المسلمین إجماع البر عبد

 فلها أصل في ،إال أن القرأة الشاذة لیست ساقطة من اإلعتبار بالكلیة). ٢( بها یقرأ

م بشذوذها إذ یحتمل أن تكون من كٕ           وانما یح. فال یحكم بردها وال قبولها.العربیة

 ویحتمل أن تكون من قبیل ،األحرف السبعة التي نسخت بالعرضة األخیرة

  .أو عقدي،  أو بیان حكم شرعي، تعین على فهم المعنىالتي سیریه القراءات التف

 لم یلتزم اإلمامیجد أن  -  رحمه اهللا تعالى–والناظر في معجم اإلمام نشوان 

ٕ                                                       وانما جاء معجمه محلى بالكثیر من القرءات الشاذة التي ،بإیراد القراءت المتواترة
، ة في هذا المعجم القیم والتي ظهرت واضحة جلی،كان لها الكثیر من الفوائد

لفوائد ا: آلخر وا، األول طریقة تناوله للقراءات الشاذة،یتبین ذلك من جانبین

  .ةذات الشاالقراء التي ترتبت على ایراد

  طریقة تناوله للقراءت الشاذة–ً     أوال . 
   بطریقة معینه في عرضه للقرءات - رحمه اهللا  -لم یلتزم اإلمام 

 ، وغیر مصرح،شذوهاب  مصرحا بین اده لها م إیرق بل تباینت طر،الشاذة

  . وموجه لها وغیر موجه، وغیر ناسب،وناسب لها

 مع عزوها إلى قارئها، فمن التي صرح بشذوذها. 
 - قال  اإلمام  )٣( ]{ ~ � ¡ ¢   [ :-تعالى –القراءة الواردة في قول اهللا 

ِإال ما دمت علیه قائم( قرأ األعمش:" -رحمه اهللا ِ َِ ْ ََ َ ْ َ
َّ  وحكى ،)٤( بكسر الدال)ًاِ

                                                           

 ).١/٣٧٤( للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ)(١

  ).١/٣٣٣( للزركشي ، البرھان في علوم القرآن)(٢

  ).٧٥(اآلیة رقم :  سورة آل عمران )(٣

 إلى ونسبھا،)٣٨ (يالقاض الفتاح لعبد ،العرب لغة من وتوجیھھا الشاذة القراءات )(٤

  .تمیم بني لغة وھي،المطوعي
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ُفعل یفعل(على  شاذة  لغة)ُدمت(بكسر الدال في )ِدمت تدوم(: األخفش ْ ََ َ  بكسر ) ِ

  .)٢)(١("العین من الماضي وضمها من المستقبل

 من التي نسبها ولم یصرح بشذوذهاو. 
 :[ -تعالى– من قراءة األعمش في قول اهللا – رحمه اهللا –ما أورده اإلمام 

; < = >  [
ُ              في جنات ونهر(قرأ األعمش :" قال  )٣(   بضم النون والهاء )ُ

  .)٤( نهار ال لیل لهم في هم:أي؛ ٍ                  على أنه جمع نهار 

  

 ولم ینسبها،ومن التي صرح  بشذوذها . 
 ' & % $ # " ![: -تعالى –القراءة الواردة في قوله 

([
َ               فجعلهم ج:( مقرأ بعضه  :" - رحمه اهللا نشوان قال اإلمام،)٥( َْ ُ َ َ ً      ذاذاَ   بفتح )َ

  .)٧)(٦()شاذة: أي(الجیم، وهذه القراءة خارجة عن رأي أئمة القراء

 رحمه – نشوان –د اإلمام  الفوائد التي ترتبت على ایرا بعض:اً    آخر
  .ذهالقراءت الشل  -اهللا تعالى

                                                           

 الدال بكسر ویقرأ :"وقال أبو البقاء العكبري) ١/٢٢٤(ینظر معاني القرآن لألخفش ) (١

ینظر إعراب القرآن وما من بھ من وجوه " لغة وھى تخاف خفت مثل تدام دمت وماضیھ

ُ      أدوم ُ   متُ  د العالیھ واللغة: منصور أبو قال، )١/١٤٠( للعكبري ،اإلعراب  العرب ومن، ُ

ُ       أدام، ِ    دمت: یقول من  القراءات معاني.علیھ األمصار قراء التفاق بالضم، القراءة َ   أن إال َ

 .)١/٢٦٣ (لألزھري

 ).١٠/٦٧٦٨(شمس العلوم  )(٢

 ).٥٤(اآلیة رقم :   سورة القمر)(٣

یصن من قرأابن مح"  ونسب ھذه القرأة الشیخ عبد الفتاح القاضي إلى ابن محیصن وقال)(٤

ْ                                                              بضم النون والھاء على أنھ جمع نھر بفتح فسكون كرھن بضمتین جمع " ونھر" المفردة  َ

 ینظر .وال یخفى ما في ھذا الجمھ من التناسب مع جمع جنات، .....رھن بفتح فسكون

 ٨٥لعبد الفتاح القاضي صـــ، القراءت الشاذة وتوجیھھا من لغة العرب

 ).٥٨(اآلیة :   سورة األنبیاء )(٥

َ          واألعمش:"  نسبھا أبو القاسم الھذلي إلى األعمش حیث قال)(٦ ْ َ  أبو وقال،"بفتحھا  عصمة غیر ْ

: قال حاتم أبي ھارونعن بن محمد بكر أبي عن أحمد بن إبراھیم إسحاق أبو أخبرنا: الفتح

قات، ُ        كالحطام الضم، وأجودھا: قال ،َ       وجذاذا ُ        وجذاذا، ِ       جذاذا،: لغات فیھا"  وكذلك     ُّ    والر 

َّ    جذ: قطرب عن ناروی ًّ      جذا ُ     یجذه َ      الشيء َ المحتسب في :  ینظر.َ       وجذاذا ،ِ         وجذاذا،ُ         وجذاذا،َ

 ).٢/٦٤( البن جني ،تبیین وجوه شواذ القرآن واإلیضاح عنھا

 ).٢/٩٤١( شمس العلوم )(٧



      
 

 ٢٢٤

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 یتضح ذلك عند  ،في استنباط األحكامكبیر كان لورود القراءات الشاذه أثر 

Z Y X W V ] [ :-تعالى–ءة الواردة في قول اهللا عند عرض اإلمام للقرا

   e d c b a ` _  ̂ ْ       الكلم: " حیث قال ،)١( ]\ [ ْ             الجرح، یقال: َ َ :

َ          أي جرحه:ََ      كلمه    دابة من األرض تكلمهم أن الناس(: - تعالى –وقرئ قوله . ََ
                               ُْ َ
ِ ْ َ( 

 عن ، وفي الحدیث)٣()همُ  مِ  سَ    ت(: أي؛ قال عكرمة،)٢(ویروى أنها قراءة ابن عباس

         زملوهم بدمائهم، فإنه لیس من مكلوم " : في ذكر الشهداء - علیه السالم - النبي
   

                                              ٍ ُ َ ُْ َ َْ ُ
ِ ِ ِ

َ ْ ُ َِّ ِ َِ ْ ْ ِّ َ
       یكلم في سبیل الله، إال وهو یأتي یوم القیامة لونه لون الدم، وریحه ریح المسك

                
                    

                                                                           ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َ ُِ ِ َ َ َ

ِ ََّّ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ َ ُْ ُ ِ َِّ ِ
َ ْ")٤( 

ّ           ال یغسل ال": قال الفقهاء قال أبو یوسف ومحمد   ،"شهید یموت في المعركةُ

ً                             ال یغسل وان كان جنبا ":والشافعي ومن وافقهم ُ ُ ُِٕ  :" وقال أبو حنیفة،"- اً    أیض –ّ

ً                      یغسل إذا كان جنب ُ ُُ ِ  أورد القراءة - رحمه اهللا تعالى-  نشوانهنا نجد أن اإلمام، )٥("  اّ

الوارد في معنى  -   –نبي ثم استدل بحدیث ال، الشاذة الواردة في اآلیة الكریمة

  .الشرعي الحكم استنباط في القراءة هذه أثرب ً               معقبا على ذلك  ،هذه القراءة الشاذة

  

                                                           

 ).٨٢(اآلیة رقم :    سورة النمل)(١

ْ            تكلمھم: "الفتح أبو الق ).٢/١٤٤( البن جني ، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات)(٢ ُ ُ ِ ْ َ :"

ْ            تكلمھم "قولھ في ذھب لمن شاھد وھذا إیاھم، بأكلھا تجرحھم ُ ُ ِّ َ  تجرحھم بمعنى أنھ إلى" ُ

ْ            تكلمھم "أن ترى أال. إیاھم بأكلھا ُ ُ ِ ْ ْ       الكلم من یكون ال" َ  .الجرح وھو َ

من " كلمھمت" تسمھم بتاء مفتوحة وسین مكسورة ومیم بعدھا مضمومة مكان "  قرأ الحسن )(٣

 فتمسح على .ً                                                   ورد أن ھذه الدابة تسم الناس جمیعا مؤمنھم وكافرھم،السمة بمعنى العالمة

ً                  أعاذنا هللا جمیعا –وأما الكافر . وتكتب بین عینیھ كافر،وجھ المؤمن فیبیض كأنھ كوكب

 القراءات الشاذة وتوجیھھا من ."كافر" وتكتب ، فتكتب بین عینیھ نكتة سوداء–من الكفر 

 ).٨٣( لعبد الفتاح القاضي ،غة العربل

) ٥٥٣٣( حدیث رقم–المسك :  باب– كتاب الذبائح – أخرجھ البخاري في صحیحھ )(٤

ْ    من َ   ما :بلفظ، )٧/٩٦( ٍ         مكلوم ِ ُ ْ ُ        یكلم َ َ ْ ِ       سبیل ِ   في ُ ِ َّ    إال َِّ   هللا َ َ     جاء ِ َ      یوم َ ْ ِ           القیامة َ َِ ُ          وكلمھ َ ُ ْ َ َ        یدمى، َ ُ        اللون َْ ْ َّ 

ُ      لون ْ ٍ     دم، َ ُ         والریح َ ِّ ٍ   مسك  ُ   یحِ  ر َ   ْ والحدیث بتمامھ في الجھاد البن عاصم  حدیث رقم ، ."ِ

)٢/٤٨٧ (- )١٧٨( 

 ).٩/٥٨٨٤( شمس العلوم )(٥



      
 

 ٢٢٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .زولنباب الن أسه مفموق: ثانيلطلب امال

لم  لذا  ؛ )١( ذا عنایة كبیرة بأسباب النزول-  رحمه اهللا تعالى–لم یكن نشوان 

 رحمه -ولعل السبب في إقالله، ولمرویات أسباب النزالكثیر من یظفر معجمه ب

 ات عدیدة كتاب اهللا اشار الیه مر أن اإلمام صاحب تفسیر قیم في تفسیر–اهللا 

، یر هذه كثیرهً               مفسرین أقواال غل ول"،ً                           فیورد القول مجمال ثم یقول،في معجمه

 ؛ أنه لم یول أسباب النزول هنا عنایه -واهللا أعلم - فأرى  ،)٢("رذكرتها في التفسی

   ومع ،ه یرى أنه أوردها في التفسیر فال حاجه إلى إعادتهاألن

له نزلت ذلك فنرى بعض المواضع التي أشار اإلمام فیها إلى أسباب النزول بقو

 ¹ ̧ ¶[ : -  تعالى– عند قوله ذكرهمن ذلك ما  وساقها من غیر سند ،في

º » ¼ [
  - : تعالى-موالیكم، یدل علیه سیاق الكالم في قوله: أي؛   )٣(

             التتخذوا الیهود والنصارى أ ولیاء بعضهم أ ولیاء بعض
                     َ             َ                        ٍ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َِ ِ
ْ ُ ُُ َّ َ ْ ُ ِ َّ  ] Å Æ Ç È[:  وقوله،َ

] Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã[: وقوله
)٤(، 

ّ                                                      نزلت في عبد الله بن سالم ومن أسلم معه من أصحابه حین :قال ابن الكلبي

ِ      إنها :  الیهود من عداوتهم، وقال غیره  ما أظهر- علیه السالم-ِ                شكوا إلى النبي 

                                                           

 والمعنى. وقوعھ أیام لحكمھ مبینة أن عنھ متحدثة اآلیات أو اآلیة نزلت ما ھو النزول سبب )(١

 هللا من آلیاتا أو،اآلیة فنزلت إلیھ وجھ سؤال أو ، -  - النبي زمن في وقعت حادثة أنھ

 مناھل العرفان في علوم .السؤال ھذا بجواب  أو،الحادثة بتلك یتصل ما  ببیان-   تعالى–

 ).١/١٠٦( للزركشي،القرآن

 ).٦/٣٣٥٢(،)٣/١٧١٧(، )٣/١٤١٩(، )١/٦٩٧(شمس العلوم  )(٢

 ).٥٥(اآلیة رقم :  سورة المائدة )(٣

 ).٥٧(اآلیة رقم :  سورة المائدة )(٤



      
 

 ٢٢٦

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

َ            أتولى الله: وقال. نزلت في عبادة بن الصامت حین تبرأ من حلف الیهود  تعالى - ّ

ّ                                                       ولم یبرأ عبد الله بن أبي سلول من حلفهم، فنزلت هذه اآلیة، َ       ورسوله- 
)٢)(١(.  

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶[: -تعالى–وما ذكره في سبب نزول قول اهللا 

¿ [
كانوا في الجاهلیة ینضحون بدماء ": عن ابن عباس قالو" مام قال اإل، )٣(

ُ                                                               البدن ما حول البیت فأراد المسلمون أن یفعلوا ذلك فنزلت هذه اآلیة
)٤(.  

                                                           

 للسیوطي ،ولباب النقول،)١/١٩٩( للواحدي ،أسباب النزول: في  الروایتان )(١

 إسناد وھذا :"وقال صاحب الكتاب، )٢/٥٩(األسباب  بیان في االستیعاب،)١/٨٦(

 ."إلرسالھ ضعیف؛

 ).١٢(اآلیة رقم :  سورة المجادلة )(٢

 ).٣٧(اآلیة رقم :  سورة الحج)(٣

 ).١/١٤٨( للسیوطي ، لباب النقول في أسباب النزول)(٤



      
 

 ٢٢٧

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .منسوخلن الناسخ وامموقفه  :المطلب الثالث

 ،ناسخ والمنسوخ ألقوال العلماء في ال–تعالى  –تعرض اإلمام رحمه اهللا 

وسأبین موقف  ، بال تعقیب وال ترجیحاً        وال سردق األ یعرضهووكعادة اإلمام ف

لناسخ ل اإلمام تعریف: على وجهین األولاإلمام من هذه القضیة المهمة 

نماذج من اآلیات القرءانیة التي : ً      آخرا  ،نسخ في القرآنلوأنواع ا ،والمنسوخ

  .جعلها اإلمام في هذا الباب

   . تعریف اإلمام للناسخ والمنسوخ-ً    أوال
َ      نسخ(:"  فقال)نسخ(عنى اللغوي  لفظةلك عن بیان المجاء ذ َ النقل، : النسخ: )َ

ُ                                اإلزالة، ومنه نسخ الحكم الذي كا: والنسخ. ُ                ومنه نسخ الكتاب ٍ                     ن ثابتا بحكم غیره، ِ ً
ّ          كنسخ الل  ( ) ' & % $ # "[ : -ى تعال-  قال،اآلیة باآلیة - تعالى -هِ

* [
ْ         ننسخ   :قال ابن عباس ،)١( َ ُ         نسخها : ِ                 ، وقال ابن مسعود)٢( نبدل:أي؛ َْ ْ ُ        إثبات : َ ِ

ُ                   خطها وتبدیل حكمها ِّ)٣(.  

ا ذهب إلیه على م -تعالى-أنواع النسخ الواقع في كتاب اهللا: ً      ثانیا
  .إلماما

 -  ّ                   النسخ في كتاب الله: ویقال:"  - رحمه اهللا تعالى– نشوان -قال اإلمام 

  الشمس الظلنسخت: یقال. ُ                             على ضربین نسخ حكم، ونسخ تالوة -تعالى 
            َّ
 :أي؛ ُ

ْ               أزالته وغیرته َ                     ونسخ الشیب الشباب،َّ َ                   ونسخت الرییح األثر. ُ  ":قال أبو حاتم. أزالته: ُ

ُ                                                             النسخ تحویل ما في الخلیة من العسل إلى أخرى، ومنه نسخ الكتاب ِ ")٤(.  

  . نماذج من الناسخ والمنسوخ–ً     خرا آ
  وعرض ألراء،ا بناسختها اآلیة المنسوخة وقرنه-  رحمه اهللا تعالى- أورد اإلمام

 :"فقال ،)االتقاء(ا ماجاء عند بیان المراد بمنه ،العلماء دون تعقیب أو ترجیح

:  - تعالى -  ومنه قوله،"ضربه فاتقاه بشيء": یقال.  امتنع به: أي؛َّ            اتقى بالشيء

                                                           

 ).١٠٦(اآلیة :  سورة البقرة )(١

 رقم أثر تفسیره في حاتم أبي ابن و،)٢/٤٧٣) (١٧٤٧ (رقم أثر تفسیره في الطبري أخرجھ )(٢

)١٠٦٦.( 

). ١٧٥٠,١٧٤٩ (رقم أثر مجاھد وعن، )١٧٤٨ (رقم أثر تفسیره في الطبري أخرجھ )(٣

 مجاھد؟ عن) ١٠٥٥ (رقم أثر حاتم أبي وابن، )٢/٤٧٣(

 ).١٠/٦٥٨٥( العلوم  شمس)(٤



      
 

 ٢٢٨

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

]¼ ½ [
] w x y z[ : -  تعالى-  وقوله،َ                   اتقوا عذابه بطاعته:   أي؛ )١(

)٢( ،

] : 9 8 7[ :-  تعالى-وقوله
لیس فیه : األول منسوخ بالثاني، وقیل:  قیل،)٣(

ُ            هو أن یطاع : قال ابن مسعود .ُ       یستطاع ُ                ألنه ال یتقى ما ال ؛ نسخ وهما بمعنى
ُْ                                           فال یعصى، ویشكر فال یكفر، ویذكر فال ینسى ُ ُ ُ ُ
)٥()٤(.  

 « º[  :-  تعالى–ما ذكره اإلمام  عند قول اهللا  - ً       أیضا–منه و

¼ ½ ¾ ¿ [
 :  - تعالى- المعاهدة، قال اهللا: المعاقدة:"  بقوله ، )٦(

]º » ¼ ½ ¾ ¿ [
  : أي، )٧( 

كانوا ": ّ               قال ابن عباس،الذین عاقدت أیمانكم أیمانهم بالحلف بینكم وبینهم

 µ ́ ³[ ِ                                              یتوارثون بالحلف في صدر اإلسالم ثم نسخ ذلك بقوله

¶[
)٩)(٨.(  

  

  

  

                                                           

 ).١٨٩(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(١

 ).١٦(اآلیة رقم :  سورة التغابن )(٢

 ).١٠٢ (رقم اآلیة : عمران آل سورة )(٣

ابن أبي حاتم في تفسیره أثر رقم ، )٧/٦٥)(٧٥٣٦( أثر رقم ،أخرجھ الطبري في تفسیره)(٤

 میمون، بن وعمرو یم،خث بن والربیع الھمداني مرة عن وروي و،)٢/٧٢٢)(٣٩٠٨(

 .والسدي نحو ذلك سنان، وأبي النخعي وإبراھیم وقتادة، وطاوس، والحسن،

 ).٧/٤٦٨٢( شمس العلوم )(٥

 ).٣٣(اآلیة رقم :  سورة النساء )(٦

 ).٣٣(اآلیة رقم :  سورة النساء )(٧

) ٩٢٧٧(واألثر أخرجھ الطبري في تفسیره أثر رقم ، )٧٥(االیة رقم :  سورة األنفال )(٨

)٨/٢٧٨.(  

 ).٧/٤٦٨٢(  شمس العلوم )(٩



      
 

 ٢٢٩

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .رائظنموقفه من الوجوه وال: المطلب الرابع

لبعض الوجوه  في معجمه - تعالى– رحمه اهللا – اإلمام نشوان عرض

 بیان دوران اللفظ الواحد في القرآن الكریم على أكثر من  وذلك من خالل،والنظائر

 في - القرآنیة  للمفردة– وال یعرف المعنى المراد إال ببیان المعنى السیاقي ،معنى

في كل و ،یم ترد أكثر من موضعأن كلمة واحدة في القرآن الكر:  بمعنى ،اآلیة

والذي یحدد هذا المعنى هو سیاق ، موضع لها معنى مختلف عن الموضع اآلخر

 وهنا یعمد المؤلف إلى بیان المعاني المختلفة المراده من اللفظ ،اآلیة ومعناها

  .ً                                                                        الواحد في كل القرآن الكریم مؤیدا كل معنى بما یناسبه من الشواهد القرآنیة

التي دار علیها لفظ النور في القرآن  حیث  ذكره من األوجه ما ذلك ومثال

ْ       النور :قال ] A @ ? <[ : - تعالى–ّ          قال الله . الضیاء: ُّ
:  والنور،)١(

] * ( ) ' & %[:-الى تع- ّ         قال الله. الهدى
 في معنى ذكروما ، )٣()٢(

 ¥[: -  تعالى-ّ                             األخذ بأطراف األصابع، قال الله: القبض"  أن قال)القبض(

¦ §   

¨ © [
 - ّ         قال الله یكن باألصابع، ٕ         وان لم-ً     أیضا–األخذ : والقبض ،)٤(

مأخوذة، ألن من الرهان ما ال یقبض : أي ؛  )٥( ] + * ([:  - تعالى

-  تعالى- ّ                              اإلسراع في الطیران، قال الله:ومن القبض ،باألصابع كالضیاع

:]m n [ )یسرعن: أي، )٦         ْ ُ
ند بیان المراد ما ذكره اإلمام من الوجوه عوكذلك ، )٧(

                                                           

 ).٨/٥٦١(اآلیة رقم :   سورة التحریم )(١

 ).٢٥٧(اآلیة رقم :   سورة البقرة )(٢

 ).١٠/٦٧٨٨(  شمس العلوم )(٣

 ).٢٠(اآلیة رقم :  سورة طھ )(٤

 ).٢٨٣(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٥

 ).١٩(اآلیة رقم : سورة الملك )(٦

 ).٨/٥٣٥٧( شمس العلوم )(٧



      
 

 ٢٣٠

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ْ         الحجر:"قال فبالحجر   X Y Z[: - تعالى– قال اهللا ،منازل ثمود: ِ

[[
ْ             وحجر الكعبة، ِ                           إنها أرض بین الشام والحجاز: یقال.)١( ُ                   المدار بالبیت عند : ِ
ْ        والحجر. ِّ      الشعب ِ                                        لغة في حجر اإلنسان، وهما لغتان فصیحتان: ِ ْ ْ        والحجر، َ  العقل،: ِ

] 2 1 0 / . -[ : -  تعالى-ّ         قال الله
ْ        والحجر، )٢( : - تعالى- ّ           قال الله.الحرام: ِ

  .)٥()٤( ] @ ? <[ : -تعالى – ومنه قوله )٣( ] % $ #[

                                                           

 ).٨٠(اآلیة رقم :  سورة الحجر )(١

 ).٥(اآلیة رقم :  سورة الفجر )(٢

 ).١٣٨ (رقم اآلیة : األنعام  سورة)(٣

 ).٢٢(اآلیة رقم :  سورة الفرقان )(٤

 ).٣/١٣٤١( شمس العلوم )(٥



      
 

 ٢٣١

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  

  

  

  الثاين الفصل

  بالرأي التفسري من اإلمام موقفه

  

  : مبحثني من ويتكون

  . العقيدة وآيات الفقهية األحكام من موقفه: األول املبحث

  :مطلبني من ويتكون

  .الفقهية األحكام من موقفه  :األول املطلب

  .العقيدة  من موقفه: اآلخر املطلب

  .اللغوي التفسري من اإلمام موقف: اآلخر املبحث



      
 

 ٢٣٢

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  املبحث األول

  موقف اإلمام من االحكام الفقهية وآيات العقيدة

  .یةهموقفه من األحكام الفق: المطلب األول

وأعلم ،  أهل عصره فكان أوحد، ذا عقل وفهم- تعالى–رحمه اهللا  –كان نشوان 

 في ى منها علم الفراض فكانت له الید الطول،ً                       متقنا للعدید من العلوم ،أهل دهره

 بذكر الكثیر من األحكام الفقهیة -  تعالىرحمه اهللا  - الفرائض؛ لذا عني اإلمام 

 لكن السمة الغالبة على هذا الجانب عند اإلمام رحمه ،التي تناولتها اآلیات القرآنیة

 إال أنه لم ، ذلكيه مع كثرته لذكر األحكام الفقهیة وأراء العلماء ف أن–اهللا 

ٕ                        وانما یتناول المسائل ،و ال لذكر سبب الخالف بین الفقهاء ،یتعرض للمناقشات

 وبما یتناسب ، الحكم الشرعيطجود ختالف بین الفقهاء في استنبابما یشیر إلى و

  :األمثلة التي توضح ذلكوسأعرض بعض ، مع بیان المعنى من المراد من اآلیة

 ¬ »[ - تعالى–ما ذكره اإلمام عند بیان المعنى المراد من التجارة في قوله 

® ̄ °  [
    تجر في البیع تجارة، قال الله:"  فقال،)١(

                             ّ ً َ َ
 ® ¬ »[:- ى تعال- ِ

        من ولي یتیما وله مال " :-  علیه السالم- وفي الحدیث عن النبي ،.....] ° ¯
 
 
                       ٌ َ َُ ََ ً ِ

َ
ِ
َ ْ

 فلیتجر
           ْ
ِ َّ                    له بماله وال یتركه حتى تأكله الصدقةََْ

  
 
                                    ُ َ ََ َ َّ ُ َ ُ َ ُُ َْ َّ ْ ُْ

ِ ِ
َ
قال أبو حنیفة ومالك والشافعي  ،)٢("ِ

 ،"وله أن یدفعه مضاربة:  قالوا،ّ                                  یجوز لولي الیتیم أن یتجر له بماله": ومن وافقهم

ِ                       ترك التجارة أحب إلي": وعن الثوري ّ   لیس للوصي ذلك، فإن ":وعند ابن أبي لیلى."َْ
                     ِ
ّ

 وهنا نجد اإلمام یعرض ألقوال الفقهاء واختالفهم في حكم .)٣( "ه فهو ضامنفعل

                                                           

  ).٢٨٠(اآلیة :  سورة البقرة )(١

) ٦٤١( حدیث رقم –ل الیتیم ما جاء في زكاة ما: باب–الزكاة :  كتاب – أخرجھ  الترمذي )(٢

 بن المثنى ألن مقال، إسناده وفي الوجھ، ھذا من الحدیث ھذا روي وإنما :"وقال،)٢/٢٥(

  .الحدیث في یضعف الصباح

  ).٢/٧٢٨( شمس العلوم )(٣



      
 

 ٢٣٣

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 أو یخوض في الخالفات ،ویسردها دون التعرض ألدلتهم،التجارة في مال الیتیم

ً                                                     مقتصرا على عرض األقوال بما یفید بوجود خالف بینهم في ،بینهم والردود علیها

  .استنباط الحكم الشرعي

ْ       السهو:" اد بالسهو فقالوما جاء في بیان المر سها : الغفلة والنسیان، یقال: َّ

]  K L M[: -تعالى –ِ                       إذا تغافل عنها قال اهللا : عن صالته
سها :  ویقال،)١(

ً                                                                 إذا ترك منها شیئا ناسیا أو زاد فیها أو أتى بشيء في غیر موضعه، : في صالته ً ِ

سجد سجدتي من شك في صالته فلی":  - علیه السالم - وفي الحدیث  عن النبي 

هو :  وقال الشافعي، سجود السهو واجب:  قال زید بن علي وأبو حنیفة)٢(" السهو

وعن علي بن أبي طالب أنه بعد التسلیم، وهو قول زید بن علي وأبي ، مستحب

وقال ، هو قبل التسلیم: وقال الشافعي. حنیفة وأصحابه والثوري وابن أبي لیلى

ِٕ                                      و لزیادة وان كان لنقصان فقبل التسلیمِ                           هو بعد التسلیم إن كان السه: مالك
)٣(.  

                                                           

  ).٥(اآلیة رقم :  سورة الماعون)(١

مكھ فضل الصالة في مسجد : - كتاب – الحدیث بمعناه أخرجھ البخاري في صحیحھ )(٢

ِ     أبي ْ   عن "بلفظ، )٢/٦٩) (١٢٣٢١( حدیث رقم -  أبواب ما جاء في السھو–والمدینھ  َ 

َ          ھریرة َ َْ ُ ، قال     َ َ     قال: َ ُ       رسول َ ُ َ     إذا: "  َِّ   هللا َ َ       نودي ِ ِ ِ    َّ     بالص الة ُ َ َ        أدبر ِ َ ْ ُ            الشیطان، َ َ ْ ُ      ولھ َّ َ ٌ       ضراط َ َ َّ     حتى ُ َ 

َ        یسمع َ  ال َ َ         األذان، َْ َ َ       فإذا َ ِ َ      قضي َ ِ ُ        األذان ُ َ َ        أقبل َ َ ْ َ       فإذا ،َ ِ َ      ثوب َ ِّ َ     بھا ُ َ         أدبر، ِ َ ْ َ       فإذا َ ِ َ      قضي َ ِ ُ            التثویب، ُ ِ ْ َ        أقبل َّ َ ْ َّ     حتى َ َ 

َ        یخطر َِ َ      بین ْ ِ        المرء َْ ْ ِ           ونفسھ، َ ِ ْ َ ُ       یقول َ ُ ْ       اذكر: َ ُ َ     كذا ْ َ        وكذا، َ َ ْ    لم َ   ما َ ْ      یكن َ ُ ُ         یذكر، َ ُ ْ َّ     حتى َ َ   َّ  یظل  َ جل َ ُ   َّ    الر  ْ    إن ُ ِ 

ِ       یدري ْ ْ    كم َ َّ      صلى، َ َ       فإذا َ ِ ْ    لم َ ِ      یدر َ ْ ْ          أحدكم َ ُ ُ َ ْ    كم َ َّ     صلى َ ً       ثالثا َ َ ْ    أو َ ً          أربعا، َ َْ ْ            فلیسجد َ ُ ْ َ ْ ِ            سجدتین َ ْ َْ َ َ      وھو َ ٌ       جالس َُ ِ َ"   

  ).٥/٣٢٤٧( شمس العلوم )(٣



      
 

 ٢٣٤

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .موقفه من مسائل العقیدة: المطلب اآلخر

ً                           المعتزلي أثرا واضحا في المذهب ب- رحمه اهللا  –اإلمام نشوان تمذهب كان ل ً

ظهر أثر هذا التعصب من خالل عرضه للقضایا موضع ، للقضایا العقدیةه تناول

 وترجیحه المذهب ،ة أهل السنة والجماعة وخاص،الخالف بینه وبین الفرق األخرى

 ، وكذلك من خالل موقفه من متشابه الصفات،اإلعتزالي على المذاهب األخري

   :واألمثالة على ذلك، وخلق أفعال العباد

  . موقفه من مسألة اإلیمان في الشریعة-أ 

ً                                      في المراد باإلیمان في الشریعة أقواال - رحمه اهللا تعالى- نشوان عرض اإلمام

ِ           آمن باهللا(:"  فقال، للفرق المختلفة،متعددة ِ َ التصدیق، قال :ِ          واإلیمان،َّ      صدق:  أي؛)َ

]  E F G H[:  - تعالى –ه ّ    الل
اسم لجمیع : ِ                   واإلیمان في الشریعة.... )١(

 وقال ،وبعض الخوارج ،ّ         والزیدیة ،هذا قول المعتزلة. الطاعات واجتناب المعاصي

 وهو ، "وبكل ما جاء من عنده -تعالى  - ّ    له ِ                       هو اإلقرار والمعرفة بال": بعضهم

ه ّ                              ر والمعرفة بما جاء من عند اللِ         هو اإلقرا": وقالت المرجئة، قول بعض أهل الرأي

ِ                اإلقرار باللسان : ِ         اإلیمان":ّ                 وقالت الكرامیة ،" مما أجمعت علیه األمة- تعالى–

 ":ّ     همیةالت الج وق،"التصدیق: ِ         اإلیمان":وقالت األشعریة ،"فقط، والمنافق مؤمن

! [:  -تعالى –والقول الصحیح هو األول، لقوله ، "المعرفة فقط : ِ       اإلیمان

" # $ % &  [
]  # "! [:  اآلیة، وقوله )٢(

َ              ثم وصفهم  )٣( َ َ

                                                           

  ).١٧(اآلیة رقم :  سورة یوسف )(١

  ).٦٢(اآلیة رقم :  سورة النور)(٢

 ).١(اآلیة رقم :  سورة المؤمنون )(٣



      
 

 ٢٣٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 ثم رجح ،عرض اإلمام ألقوال الفرق المختلفة في المراد باإلیمانقد ف.)١(بصفاتهم

  . وتناصره،ات من القرآن تعضده وأیده بآی-  الذي تمذهب به–مذهب المعتزلة 

  . موقفه من خلق أفعال العباد- ب

 § ¦ ¥[: -  تعالى-قول اهللافي  اإلمام  ذكرهما یتبن ذلك من خالل  

¨[
لهم  أنه خلق أعما:"ما تعملون من األصنام، ولیس المعنى:  أي؛ قال ،)٢( 

  .)٣(" ألنه لو صح ذلك لم یكن لتكلیفهم معنى؛التي یتعلق بها األمر والنهي

 – القائل بأن اهللا ، نجد هنا اختیار اإلمام للقول األول وهو قول المعتزلة

ویظهر من خالل ، یخلقوا أفعالهمٕ               وانما هم من ، غیر خالق ألفعال العباد- تعالى

 ال یحتاج إلى برهنة ،ً                                               ذین النموذجین أثر المذهب المعتزلي واضحا للعیانه

  .واستدالل

  .تموقفه من متشابه الصفا_  ح  

صر صفات اهللا  :  إلى القول بالتأویل  وهو- رحمه اهللا تعالى –ذهب اإلمام 

 –تعالى الذي أخبر بها عن نفسه عن ظاهرها إلى معنى آاخر یلیق بجالله 

ً                                                                 من وجة نظر اإلمام ؛ وذلك إلستحالة ایراد الظاهر في حق اهللا  مخالفا - تعالى

كما هي من غیر تأویل وال بذلك مذهب أهل السنة والجماعة من اإلیمان بها 

 یظهر ذلك عند تعرض اإلمام لبیان - تعالى– مع تفویض الكیفیة الى اهللا ،تكیف

] + * ( )' [ :تعالى–المراد بالید في قوله 
ما لي : یقال. القوة: والید:"  قال)٤

] + * ( )' [:  -تعالى –ّ          قال الله .  أي قوة؛بكذا ید
 C [: - تعالى– وقال ،)٥

                                                           

  ).١/٢٣٨( شمس العلوم )(١

  ).٩٦ (اآلیة رقم:  سورة الصافات )(٢

  ).٧/٤٧٦٧( شمس العلوم )(٣

  ).١٠(اآلیة رقم :  سورة الفتح )(٤

  ).١٠(اآلیة رقم :  سورة الفتح )(٥
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  )         من الكلوم

   E D[
وما جاء عند بیان ،)٢(القوة في العبادة والبصر في الدین: أي ؛)١(

 : - تعالى-  اعتدل، قال اهللا: أي ،ُ            استوى الشيء: االستواء:" المراد باالستواء فقال

]e f g h i j  [
–استولى، قال اهللا :  أي ؛واستوى على بلد كذا، .....)٣(

] \ ] YZ [:  - تعالى
]NO P RQ [ : - تعالى – وقال ،)٤ (

قال .)٦()٥(

  :الراجز

َ       استوى َِ    قد(  ٌ      بشر ْ ْ َ     على ِ  العراق َ
       َ
ْ    من *ِ ِ     غیر ِ ٍ      سیف َ ْ ْ       مهراق ٍَ     ودم َ ُ()٧(  

]  ) ' & %$ [ :-  تعالى- ِ                        إذا انتهى شبابه، قال اهللا: واستوى الرجل
)٨( .

 كان فالن مقبال على فالن ثم استوى إلي یشاتمني:  أقبل، یقال:أي ؛ِ            واستوى إلیه
                                             ُ
ِ َّ ِ ً :

]  ÆÇ È É [:  -  تعالى- لك قولهأي أقبل، ومن ذ
 أقبل علیها وقصد :أي؛)٩(

ْ       خلقها ]  a b` [مثل  ] µ ́ ²³ [ : - تعالى– قوله - وقیل معنى. َ
 ؛)١٠(

  .)١١(استولى: أي 

  

                                                           

 ).٤٥(اآلیة رقم :  سورة ص)(١

  ).١١/٧٣٤٤( شمس العلوم )(٢

 ).١٦(اآلیة رقم :  سورة الرعد )(٣

  ).٥(اآلیة رقم : سورة طھ )(٤

  ).٥٩(اآلیة رقم :  سورة الفرقان )(٥

 ).٥/٣٢٨٣(العلوم  شمس )(٦

 للزبیدي ، وتاج العروس،)١٤/٤١٤ ()فصل السین المھملة( البن منظور، لسان العرب)(٧

  ).٣٨/٣٣١) (سوو: مادة (

 ).١٤(اآلیة رقم :  سورة القصص)(٨

  ).٢٩(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٩

  ).٥٤(اآلیة رقم :  سورة األعراف )(١٠

  ).٥/٣٢٨٣( شمس العلوم )(١١
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  لثايناملبحث ا

  موقفه من التفسري اللغوي

 فهو فارسها الذي الیشق ،– رحمه اهللا -اللغة العربیة هي میدان اإلمام نشوان

قدمه وتمكنه من اللغة  ورسوخ ، ولجاللة قدر اإلمام،طیبها المفوه وخ،له غبار

فجعل كل منهما ،  وعنایة عظیمة،قد أولى التفسیر اللغوي أهمیة بالغة ،العربیة

فاستعان باللغة العربیة في تفسیره آلیات القرآن الكریم التي خفي ،  ً           مرجعا لآلخر

 ،لى تقعید المعنى اللغوي وجعل القرآن مصدره األول في استشهاده ع،معناها

 خاصة أنه سار ، وأعلى من شأنه،مما أعطى معجمه قوة ورصانة، وبیان أصالته

 الذي یعتبر أول مؤسس لهذا النوع من ،على درب السابقین كأمثال ابن عباس

إذا خفي علیكم شىء فالتمسوه في :"  وكان یقول ، وهو التفسیر اللغوي،التفسیر

 یجده ثري - رحمه اهللا–والناظر في معجم ابن نشوان ، "الشعر فإنه دیوان العرب 

من خالل بهذا النوع من التفسیر عنایته  ویمكن  بیان ،بهذا النوع من التفسیر

  :مایلي

 . للكلمةغويصل اللاألاالهتمام ب -١
 ، باألصل اللغوي للكلمة المراد بیان معناها- تعالى– رحمه اهللا –اهتم اإلمام 

واألمثلة على ذك ،  على ذلكيایراده الشاهد القرآن و،امع ذكر مصدرها ومشتقاته

  : كثیرة في المعجم منها 

ّ                      نقیض اإلیمان قال الله: الكفر:" كفر قالَ                        ما جاء عند بیان معنى ال : - تعالى- ِ

]T U V W X Y [
    قال األخفش ، كافرین:  ولم یقل)١(

 سیبویه أن  وحكى،َ                أول من كفر به:  أي؛"  هو محمول على المعنى":والفراء
ُ                    هو أظرف فتى وأجمله: هو أظرف الفتیان، وأجمله، ألنه یقال":َ           العرب تقول ً"، 

ٍ                               وال تكونوا أول فریق كافر به ":تقدیره: وقیل ً                                   وكفر كفرا وكفورا وكفرانا، "ٍ ً ًْ ُْ ُ ُ نقیض : َََ
ً                          شكر شكرا وشكورا وشكرانا ً ْ                الستر والتغطیة": وأصل الكفر، ً : -  تعالى–ّ            قال الله ،"َّ

]¿   Å Ä Ã Â Á À [ )ما جاء عند بیان المراد -ً       أیضا–ومنه ، )٣)(٢ 
ِّ       الصیب:"  نشوانبالصیب قال  –السحاب ذو الصوب؛ وهو المطر، قال اهللا : َّ

                                                           

  ).٤١(اآلیة رقم : رة  سورة البق)(١

  ).١١٥(اآلیة رقم :  سورة آل عمران )(٢

  ).٩/٥٨٦٥( شمس العلوم )(٣
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  )         من الكلوم

] = > ; :[:  - تعالى
ِّ     صیب(، وأصل )١( ِ       صیوب(عند البصریین ) َ ْ مثل ) َ

ِّ     میت(  صویب(أصله : ؛ وقال الكوفیون)َ
      ِ
ْ َ()٢(.  

 .ر من داللة للفظ واحداهتمامه بذكر أكث -٢
لم یغفل اإلمام في معجمه ایرده ألكثر من داللة للفظ الواحد إذا كان اللفظ 

:"  فقال)األواه(للفظ ذكر من معان متعددة  من ذلك ما ،یحتملها وال تضاد بینها
َّ              الدعاء، وقیل: ََّ       األواه الرحیم، من :  وقیل،المؤمن، بلغة الحبشة: الفقیه، وقیل: َّ
ً                  والتضرع شفقاُّ       التأوه ُّ َ O N M L   [:  -  تعالى- ً                        ولزوما للطاعة، قال اهللا،ً      وفرقا ،َّ

[
: ویقال. ِ       الفناء: والوصید:" قالف ، بیان معنى الوصیدفي ما جاء منه و، )٤()٣(

  : َ       الوصید
] h i j k[: - تعالى- َّ                                الحظیرة؛ وعلى ذلك كله یفسر قوله

)٦( )٥(، 
 جعل كل ،ذه المعاني المتعدده للمفردةهنا أن اإلمام عند عرضه له والمالحظ

 یجوز أن تفسر به اآلیة انيالمعهذه  فهو یرى أن ،تفسیر اآلیةالمعاني مراده في 
 .وال تعارض بینهما

ان المعنى التفسیري على كل  وبی،االهتمام بالقضایا االعرابیة -٣ 
 .إعرابيوجه 

یختلف معناها التفسیري  َّ                                  ولما كانت بعض الكلمات القرآنیة ،اإلعراب فرع البناء
 عنایته -  رحمه اهللا تعالى– فقد أولى اإلمام نشوان ،باختالف المعنى اإلعرابي

  . مع بیان المعنى التفسیري المترتب علیه،بالقضایا اإلعرابیة
̧  ¹   [ : - تعالى–من ذلك ما جاء عند قول اهللا  ¶ µ ´[

قرأ ابن  " )٧(
ى الخبر، والباقون بالفتح على معنى كثیر وأبو عمرو ویعقوب بالرفع على معن

ً                                    ال تمنع من إرضاع ولدها إضرارا بها: أي ؛النهي، وهو اختیار أبي عبید ِ ِ ُ
)٨(.  

  -تعالى–قول اهللا   تغیر المعنى التفسیري بتغیر المعنى اإلعرابي أمثلةومن

قرأ حفص عن عاصم وعیسى :" - رحمه اهللا–قال نشوان ) ٩( ]  3 2 1 0[

                                                           

 ).١٩(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(١

 ).٦/٣٨٧١ ( شمس العلوم )(٢

  ).٧٥(اآلیة :  سورة ھود )(٣

 ).١١/٧١٨٣( شمس العلوم )(٤

  ).١٨(اآلیة رقم :  سورة الكھف )(٥

 ).١١/٧١٨٣( شمس العلوم )(٦

  ).٢٣٣(اآلیة رقم:  سورة البقرة)(٧

 ).٦/٣٩٠٥( شمس العلوم )(٨

 ).١٦٤(اآلیة رقم :  سورة األعراف )(٩
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  )         من الكلوم

: قال الكسائي في النصب، هو مصدر؛ أي . وطلحة بالنصب، والباقون بالرفع

ْ                  فعلنا ذلك معذرة: ً                       اعتذارا أو یكون تقدیره َ االختیار القراءة بالرفع ؛ : قال سیبویه. َ

ٍ                                                           ألنهم لم یریدوا أن یعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر لیموا ع ً : لیه، ولكنهم قیل لهمً

تعالى - ً              معذرة إلى اهللا : ٍ                                موعظتنا معذرة؛ ولو قال رجل لرجل: ؟ فقالوا] ) ' & %[

َ                   اعتذارا، لنصب:أي؛ٕ      والیك – َ َ ً
)١( 

  .تناقضمقبیل الالتنبیه على أن بعض األلفاظ من قبیل األضداد أو من  - ٤ 

 فمن األضداد. 
 p q r s t[ : -  تعالى-قال اهللا. ِ         إذا كتمه: أخفى الشيء:" قوله   -١  

u v w x [ )كلهم قرأ بفتح الیاء غیر حمزة ویعقوب فقرأ بسكونها على أنه فعل )٢  
                                                               ْ
ِ

: قال. ِ          إذا أظهره: وأخفاه:  عبیدةوقال . ن مسعود ما نخفي بالنونوقرأ اب ،مستقبل

  :وأنشد. وهو من األضداد

ُ          تكتموا ْ    فإن(     ُ ِ        نخفه ال َ      الداء َْ ِ ْ ْ      وان* ُ ٕ ُ         تبعثو َ َ َ       الحرب اَْ  نقعد ال ْ
       ِ
ُ ْ َ ()٣(  

] 7 6[ :- تعالى–وعلى القولین تفسیر قول اهللا 
أظهرها، : أي قیل ، )٤(

  .)٥(كاد غیر زائدة وهي على بابها:  وقیل، زائدة:  وكاد،أخفیها على أصله: وقیل

 شرى الشيء شراء :"  قال،) يِ  رَ  ش(  ما ذكره عند بیان المعنى المرد من-٢  
                  ِ
َ َ َ

 وشرى، بالمد و
              ً
ِ                          إذا باعه، وهو من األضداد، : وشراه، ِ                    إذا أخذه لنفسه بثمن: القصرِ

] p q r s t u v w x[ : -  تعالى–ّ          قال الله 
:   ؛ أي)٦(

باعوه، قال یزید : أي: )٧( ] } w x y z[:  - تعالى–یبیعها، وقال 

ٍ                   بن مفرغ الحمیري َِّ ُ:  

ً                    وشریت بردا لیتني  (   ُْ     من بعد برد كنت هامه.. .ُ
                    ُ ٍ ُْ
ِ()٨(  

                                                           

  .)٧/٤٤٢٢(  شمس العلوم )(١

 .)١٧(اآلیة رقم :   سورة السجده )(٢

 .)١/٨٥(   البیت المرىء القیس  في دیوانھ  )(٣

 .)١٥(اآلیة رقم :   سورة طھ)(٤

  .)٣/١٨٦٩(  شمس العلوم )(٥

  ).٢٠٧(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٦

 ).٢٠(اآلیة رقم : سورة یوسف )(٧

  ).٧/٥٠ ()فصل المیم المفتوحة( المعجم المفصل في شواھد العربیة )(٨
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  )         من الكلوم

ٌ      برد ِّ                                            واسم البیع والشرى ینطلق  كل واحد منهما على ، اسم غالم له باعه: ُْ

ٍَ                                                                         اآلخر، ألن كل واحد من البائع والمشتري بائع لما في یده، مشتر لما في ید  ْ ُ ٌ
  .)١(اآلخر

  

  األلفاظ  المتناقضة التي وردت في االستعمال القرآنيومن. 

ً                        تعالى اهللا أن ینزل كتابا  ،ال نعني بذلك وقوع التانقض في القرآن الكریم
كل ، ولكن المراد وجود مفردتین قرآنیتین متضادین في اآلیة نفسها، ً        متناقضا

 ومن األمثلة ً                        وال یمكن اجتماعهما معا،منهما تدعوا خالف ما تدعوا الیه األخرى

  .عبى ذلك

ْ       البسط:"  نشوانقول  - ١   ُ                       بسطت الشيء فانبسط، : نقیض القبض، یقال: َ ْ َ َ
  ).٣)(٢( ] Á Â Ã[ - : تعالى-ّ   لهقال ال

] ¥ ¤ £ ¢[: - تعالى-نقیض الحالل، قال اهللا: َ       الحرام:" وقوله   - ٢ 
 

 وال ، فالحالل نقیض الحرام كل لفظ منهم یدعوا إلى معنى مخالف آلخر.)٥)(٤(

  .ٕ           واما حرم،ً               فالشيء إما حالال، یمكن اجتماع هذین المعنیین في كلمة واحدة

 .المعربة واستخدام القرآن لهااإلشارة إلى االلفاظ  -٣
ها العلماء القدامى َّ                                                       مسألة وقوع المعرب في القرآن الكریم من القضایا التي أوال

 فاختلفت آرؤهم وتباینت أفكارهم مابین مجیز لقوعه في ،والمحدثون أهمیة بالغة

 ":وا بین الرآیین فقالوا ع وهناك المتوسطون الذین جم، وغیر مجیز،القرآن الكریم

ه كان من دأب العرب في جاهلیتم أن تجرى على ألسنتهم بعض األلفاظ التي أن

 بعد أن ینفخوا فیها من روحهم ،یحتاجون إلیها من لغات األمم المجاورة لهم

 ، وبمرور الزمن وأرجازهم، فیدخلوها في أشعارهم، ویتلقفها الشعراء منهم،العربیة

بما نسوا أصلها في كثیر من و، ً                                        ألف الناس استعمالها وصارت جزءا من لغتهم

 ،وما استعمله فصحاء العرب من كلمات دخیلة علیهم وعربوها ،األحیان

 فال ضیر من نزول ، قبل نزول القرآن الكریم،وها بینهمُ  فِ      وأل،واصطلحوا علیها

                                                           

  ).١/٥٢٦(شمس العلوم )(١

  ).٢٤٥(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٢

 شمس العلوم)(٣

 .)١٦٦(اآلیة رقم :   سورة النحل )(٤

  .)٣/١٣٩٩(  شمس العلوم )(٥
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                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ا العرب على  فالكلمات األعجمیة إذا استعمله،وه وعربوهُ  فِ                     القرآن الكریم بما أل

صح نزول یبحیث عربیة  أصبحتوتحولت إلى العربیة أ، مناهجها في القول

   ومن قال بأنها أعجمیة ،ً                                       فمن قال بأن هذه األلفاظ عربیة كان صادقا، القرآن بها

 -  من حیث أصلها ونشأتها–ً                                         كان صادقا ؛ وذلك ألنها أعجمیة في االبتداء 

  .)١( - من حیث استخدامها وتداولها- عربیة في االنتهاء

  

ولكنهم ذهبوا :" في التوفیق والجمع بین اآلراء اسم بن سالم قال أبو عبید الق

 ب وكالهما مصی،- المجیزون- وذهب هذا إلى غیره، - المانعون –إلى مذهب 

 فقال أولئك ، وذلك أن هذه الحروف بغیر لسان العرب في األصل،إن شاء اهللا

 فهي ،هاً                            فعربته فصار عربیا  بتعریب، ثم لفظت به العرب بألسنتها،على األصل

  .)٢(عربیة في هذا الحال أعجمیة األصل

  

  من الفریق الذي - رحمه اهللا–والناظر في معجم اإلمام یمكنه القول بأنه 

 یظهر ذلك عندما تعرض اإلمام –یقول بجواز وقوع المعرب في القرآن الكریم 

 والقول بأنها مما عرب في ،ً                                            لبعض األلفاظ القرآنیة مشیرا إلى أصلها األعجمي

م، االشجبل ب: َ          طور سیناء :"  - رحمه اهللا– اإلمام من ذلك قول ،لقرآن الكریما

 .)٣( ] A B @? [  :- تعالى – قال اهللا ،" هو اسم أعجمي":قال األخفش

] À Á Â Ã Ä[ :-  تعالى–وماذكره عند قول اهللا 
ّ           ما رق من : السندس " ،)٤( َ

طقت به العرب، وأصله ّ                             ما غلظ منه، وهو فارسي معرب ن: ِ                  الدیباج، واإلستبرق

األلف والالم علیه وكذلك نحوه، قال  ِ                                    إستبره، بالهاء، وجاز صرفه لحسن دخول

  :المرقش

ً     َّ                       تراهن  یلبسن المشاعر مرة َ َ ْ ُ                                  واستبرق الدیباج حینا لباسهما.. .ِ ً ُ ُ ِٕ
)٥(  

                                                           

محمد السید علي بالسي   /   للكتور، المعرب في القرآن الكریم دراسة تأصیلیة داللیة)(١

)١/١١٢.(  

 ).٤/٢٤٢ (سالم بن للقاسم ،الحدیث غریب )(٢

  ).٢٠(اآلیة رقم :  سورة المؤمنون )(٣

 ).٢١(اآلیة رقم :  سورة اإلنسان )(٤

 ).٥/٣٢٢٨(در إال في شمس العلوم  لم أقف على ھذا البیت فیما اطلعت علیھ من مصا)(٥



      
 

 ٢٤٢

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

الموافقة (عربیة القدیمة عند تفسیر اآلیة ایراده بعض اللهجات ال - ٦  

  ).لبعض الوجوه فیها

  الزعم:" ذكره اإلمام عند بیان المراد بالزعم  قالما  ن ذلكم
      ُ ْ
ْ                لغة في الزعم، : ُّ َّ

] i h g f   [:هي لغة بني أسد، وقرأ الكسائي: یقال
بضم الزاي وما   )١(

ومن لغة ، )٢(والفتح لغة أهل الحجاز. والباقون یفتحونها. أشبهه في جمیع القرآن

ُ    حتَّ    الس:"   قوله بني تمیم وأهل الحجاز : سحته اهللا وأسحته: یقال. االستئصال: ْ

] ² ± °[:  -  تعالى- قال اهللا. أي استأصله
لغة أهل : السحت":  یقال)٣(

، )٤( مستأصل:  أي؛"ٌ            مال مسحوت":، ویقال"لغة بني تمیم: ِ        واإلسحات"، "الحجاز

السعة، وهي لغة : المیسرة و،خالف المیمنة: المیسرة:"    قوله ومن لغة أهل نجد

] À ¿ ¾ ½[:  - تعالى –ّ            قال الله ، نجدأهل
)٦)(٥(  

                                                           

 ).١٣٦(اآلیة رقم :  سورة األنعام )(١

 ).٥/٢٧٩١( شمس العلوم )(٢

  ).٦١(اآلیة رقم :  سورة طھ )(٣

 ).٥/٢٠٠٦(  شمس العلوم )(٤

 ).٣(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٥

 ).١١/٧٣٥٤( شمس العلوم )(٦



      
 

 ٢٤٣

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  خراملبحث اآل

 ألقوال التفسرييةل يف عرضه -  رمحه اهللا–منهج اإلمام نشوان 

  .ومصادره يف التفسري، اليت ينقلها

 عرضه في -اهللا رحمه – نشوان اإلمام منهج: المطلب األول
  .ینقلها التي التفسیریة لألقوال

 ولم یلتزم فیها ،من األقوال التفسیریه  في معجمهنقل اإلمام نشوان الكثیر 
 لهذه األقوال ویمكن ایراد ابرز - رحمه اهللا- فتباینت طریق عرضه ،بمنهج وا حد

  : هذه الطرق فیما یلي 
ولكنه ال ، قول التفسیري وینسه إلى المفسرینیذكر اإلمام ال -١

 .یعینهم
ُ        التسع:" فقال) التسع( بیان المراد من لفظ من ذلك ما جاء عند ْ في العدد : ِّ

   تسع نسوة، قال الل:ؤنث، یقالللم
                  ّ ُ ْ
]  Ë Ì Í[ : - تعالى –ه ِ

بمعنى ) في: (قیل  )١(
 من(
   ْ
        أ لق عصاك وأ دخل یدك في جیبك(: أي ؛ )ِ

                       َ         َ َ َ َِ ْ َ َ َ
ِ َِ ْ ْ ِ ِ                             آیتان من تسع آیات، قال امرؤ  )ْ

  :القیس 
َ            وهل ینع(    ْ َ ْ    من من كان آخر عهده َ

                            ِ ِ ِ
ْ َ ُ َ َ ْ َْ َ            ثالثین *َ ِ    شهرا في ثالثة أ حوالََ

            َ             ِ َ ْ
ِ َ ََ ً ْ َ

)٢((  
قال أهل  و، "مع"بمعنى " في: "وقیل،  من ثالثة أحوال: أي:"قال األصمعي

َ                                   كون العصا حیة، وكون یده بیضاء   :التسع آیات التفسیر ُ ًُ َّ  
ُ                                                                       من غیر سوء، والجدب الذي أصاب بوادیهم، ونقص الثمرات، والطوفان،  َ ُّ ّ ُ َ َ َُ

ُ                       والجراد، والقمل،  َّ ُ ُ َ  والضفادع، والدمَ
                    ُ
َّ ُ ِ َ َّ

)٤()٣(.  

                                                           

  ).١٢(اآلیة رقم :   سورة النمل )(١
 ).٩/٢٦٢(عر العربي على مر العصور  دوواوین اش)(٢
وھي :"  عن ابن عباس قال ) ١٦٦٢(أثر رقم ) ٢/٢١٨( ینظر تفسیرعبد الرزاق الصنعاني )(٣

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ [:   وھن في سورة األعراف ،متتابعات
Ï Î[   ونقص من الثمرات ألھل القرى فھاتان ،السنین ألھل البوادي:" قال

 وید موسى    إذ ، فھذه خمس، والدم، والضفادع،والقمل ، والجراد، والطوفان،آیتان
 وإذا ألقاھا فإذا ھي ،وعصاه إذ ألقاھا فإذا ھي ثعبان مبین، أخرجھا بیضاء من غیر سوء

مقاتل بن سلیمان وتفسیر  ، )١٧/٥٦٦(وتفسیر الطبري ".تلقف ما یأفكون 
 حاتم أثر رقم وتفسیر ابن أبي،)٤/١١٠(ومعاني القرآن ووإعرابھ للزجاج ،)٢/٥٥٣(
 ). ٢/٢٣١(وتفسیر بحر العلوم للسمرقندي، )٩/٢٨٥١) (١٦١٦٢(

 ).٢/٧٤٩(  شمس العلوم )(٤



      
 

 ٢٤٤

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

في قوله ) أزواجهم( ما ذكره اإلمام نشوان عند بیان المراد ب- ً       أیضا–ومن 

]  È É Ê Ë[:- تعالى–
،عن ابن عباس عن عمر )٢(أشباههم:" قال ، )١(

 یحشر الزاني مع الزاني والسارق مع السارق وشارب الخمر مع ":بن الخطاب قال

  .)٤(ل أهل التفسیروهذا قو، )٣(" شارب الخمر

 بقوله ،ً               ویختارها جمیعا،  المحتمله من اللفظ المرادیذكر األقوال -٢
  .-  تعالى–وعلى هذه الوجوه یفسر قوله 

– قال اهللا ،)٥(االصر العهد:"  قال)صرإلا(منها ماجاء عند بیان المراد ب 

ْ       واإلصر، )٦( ]¦ ¥ ¤ £ ¢[–تعالى  ْ       الذنب: ِ َّ ،  

ْ       واإلصر  À Á Â[ : -  تعالى-َّ                   ه الوجوه یفسر قولهوعلى هذ، لقِّ    الث: ِ

Ã[
ً       ذنبا: أي: وقیل ،ً                       عهدا نعجز عن القیام به:  قیل؛ أي)٧(

 :أي: وقیل، )٨ (

ً      ثقال ْ ِ
    :، ومنه)٩(

َ           ود الفتَ  ی(         َ ُّ  ى طول الحیاةَ
                ِ
َ َ َ ُ*  

ُ          وطولها                          على ظهره إصر من الذنب باهظُ
       

                              ُ َِ َّ ِ
َ ِ ِْ َ ٌ ْ

ِِ ْ()١٠(  

ُّ       والبس:" قال، )بسال(د بارعند بیان الموما جاء  ُّ         والبس،اتخاذ البسیسة: َ َ :

ُّ         والبس،الخلط ُ                       الفت، بسست الحنطة: َ ْ َ َ ُّ َُّّ             إذا فتتها: َ َ ُّ       والبس، ِ ْ       السوق: َ وعلى ذلك كله ، َّ

                                                           

 ).٢٢(اآلیة رقم :  سورة الصافات )(١

وتفسیر ،)٣/٩١(وتفسیر عبد الرزاق الصنعاني ،)٤/٦٠١( ینظر تفسیر مقاتل بن سلیمان )(٢

 ).٢١/٢٨(ر الطبريوتفسی،)٢/٧٢٣(و تفسیر مجاھد ،)٢/٨٢٧(یحي بن سالم 

 ).١٩/٥١٩(  تفسیر الطبري)(٣

  ).٥/٢٨٦٧(  شمس العلوم )(٤

 رقم أثر الطبري تفسیر ینظر ،والسدي ،وتادة ومجاھد ،عباس ابن :من كل قال القول    بھذا)(٥

)٦/١٣٦) (٦٥١٢,٦٥١٦، ٦٥١٣,٦٥١٤، ٦٥١٥.( 

  ،)٨١(اآلیة رقم :   سورة آل عمران )(٦

 ).٢٨٦(قم اآلیة ر:  سورة البقرة )(٧

) ٦٥٢٢,٦٥٢١( ینظر تفسیر الطبري أثر رقم . وابن زید، وبھ قال عطاء بن أبي رباح)(٨

)٦/١٢٧.( 

) ٦٥٢٤,٦٥٢٣(وابن وھب ینظر تفسیر الطبري أثر رقم ،  وبھ قال الربیع بن أنس)(٩

)٦/١٢٨.( 

 ).١/٢٧١( لم اقف على ھذا البیت فیما اطلعت علیھ من مصادر إال في شمس العلوم )(١٠



      
 

 ٢٤٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

ّ                فسر قول الله  ِّ ]  m n o[: - تعالى –ُ
 : أي: ، وقیل)٢(معناه خلطت: قیل. )١(

ْ        فتتت َُِّ
   : أي: ، وقیل)٣(

  .)٥() ٤(سیقت

 ویعرض ،یذكر المعنى الراجح عنده ویحمل علیه تفسیر اآلیة - ٣
  .بقیة األراء بصیغة التضعیف

 االبتهال :" )االبتهال( في بیان معنى-رحمه اهللا –یقول نشوان 
         َ
ِ ، ُّ       التضرع: ْ

َُ            وابتهلوا َ  ] Ä Å[: - تعالى –ّ                      وعلیه تفسیر قول الله . التعنوا: أي؛ْ
: أي؛ )٦(

ْ              نبتهل؛ أي: وقیل، )٧(نلتعن ِ َ     .ومنه قول لبید، نجتهد في هالك الكاذب: َْ

ِ                                في كهول سادة من قومه( ِ ٍِ َْ ْ َ َ ٍ ُ ْ                                     نظر الدهر إلیهم فابتهل.. .ُ َ َ ْ َْ ِ َِ ُ َْ َّ َ َ ()٨(  

  .)٩ ("اجتهد في هالكهم: أي 

وال یتعرض لها بترجیح أو  ،یة في اآلیةألقوال التفسیرا یعرض  - ٤

  .تضعیف

ّ                                ة ما یبقى من الشيء، قال الله ََِّ        البقی:"   من ذلك قوله   ½ ¼[ : - تعالى –َْ

¾ ¿ À  [
] g h i[ - تعالى –وقوله ) ١٠( 

: أي:"  قال ابن عباس)١١(

هّ           رحمة الل:أي: وقیل،  ّ          طاعة الله: وقیل، ّ         رزق الله
)١٢(.  

                                                           

 ).٥(اآلیة رقم :  سورة الواقعة )(١

 و،)٥/١٠٨( للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ)(٢

و ،ابن عباس: و أخرج ھذا القول اإلمام الطبري عن ،)٢/٦٤٥( ینظر تفسیر مجاھد )(٣

 ).٢٣/٩٣,٩٢(وابن زید ، وأبي صالح،وعكرمة، مجاھد

بي المظفر السمعاني أل،وتفسي القرآن، )٩/٤٨٧( للماتریدي، تأویالت أھل السنة)(٤

 ). ٥/٥(و تفسیر البغوي ،)٥/٢٤٢(

 ).١/٤٠١( شمس العلوم )(٥

 ).٦/٤٧٤(تفسیر الطبري ) (٦

 ).٦١(اآلیة رقم :  سورة آل عمران )(٧

 ).١/٩٧( دیوان لبید بن ربیعة العامري )(٨

 ).١/٦٥٤( شمس العلوم )(٩

 ).٢٤٨(اآلیة رقم :  سورة البقرة)(١٠

 ).٨٦(قم اآلیة ر:  سورة ھود )(١١

 ).١/٥٩٣( شمس العلوم )(١٢



      
 

 ٢٤٦

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

:  والخنوسوالخنس"  :قال ما جاء في بیان معنى الخنس -ً   ضاأی- هومن

]  \ ] Z[ : - تعالى –  وقوله،الذهاب في خفیة
یعني النجوم ؛ ألنها :  قیل)١(

ُ            تخنس ؛ أي ْ : َّ           الخنس خمسة: ألنها تخفى بالمغیب، وقیل: تستتر بالنهار، وقیل: َ

ُ           نها تخنسأل؛ المشتري والمریخ والزهرة وعطاردزحل و ْ ، أي ترجع في مجراها: َ

 اآلراء  ذكر- رحمه اهللا تعالى–فنجد اإلمام ، )٢(أراد الظباء والبقر الوحشیة: وقیل

  . ولم یتعرض لها بمناقشة، ولكنه لم یرجح أحدهما على اآلخر،في المراد بالخنس

  
واستشهاده ، عنایته بالسیاق القرآني عند بیان المعنى المراد -٥

 . العربي القدیمالشعريبعلى ذلك  
 :"ما أورده اإلمام في المراد بالخیط األبیض والخیط األسود قالمن ذلك 

ْ       الخیط سواد : والخیط األسود. بیاض النهار: وط، والخیط األبیضواحد الخی: َ

]  E F G H I J K L[ : -  تعالى- قال اهللا. اللیل
وقال أمیة بن  ،)٣(

  :أبي الصلت

ُ        الخیط( ُ         األبیض َْ َ ْ ُ      لون َ ِ        الصبح َْ ْ ٌ          منفتق ُّ َِ ْ ُ  

ُ          والخیط ْْ ُ        األسود َ َ ُ      لون ْ ِ        اللیل َْ ُ         مركوم َّْ ُ ْ َ()٥() ٤(  

القوم جماعة الرجال دون النساء، ال  :" بالقوم فقالا ذكره في بیان المراد وم 

  :قال زهیر. یة اآل)٦( ]  À Á ¿ ¾ ½[: - تعالى- ّ                          واحد له من لفظه، قال الله

  

َ     فما( َِ      أ دري َ َِ      أ دري ُ     إخال وسوف ْ   حصن ُ   آل ٌ     أقوم *ْ
    ٍ ْ
)ُ     نساء أم ِ

)٨()٧(  

  

  

                                                           

 ).١٥(اآلیة :  سورة التكویر )(١

 ).٣/١٩٣٨ ( شمس العلوم )(٢

  ).١٨٧(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٣

 ).٧/٢٢٦(والمعجم المفصل في شواھد العربیة ، )٣/٣٠٤(للفارابي، معجم دیوان األدب)(٤

 ).١/٦٥٤( شمس العلوم )(٥

 ).١١ (اآلیة رقم:  سورة الحجرات )(٦

 ).١/١٤(سلمى  أبي بن زھیر دیوان )(٧

  ).٨/٥٦٦٢٩( شمس العلوم )(٨



      
 

 ٢٤٧
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                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

من ، اعتنائه بإبراز مافي المفردة القرآنیة من جمالیات بالغیة -٦
 . وكنایة،تشبیه
َ         والرقبة:" - قوله  .فمن التشبیه - ١  - عبارة عن نفس المملوك، قال اهللا: َّ

]  { |[: - تعالى
ِٕ                                                        وانما خص الرقبة بالذكر على تشبیه الملك بالغل أو الحبل  ،)١(

  .)٢(في الرقبة

: ّ    لمسال: "قوله في معرض الحدیث عن اللمس قال :من الكنایةو - ٢

ً                    مسست الشيء مسا، : المباشرة، یقال ّ َ ]  m n o p[: - تعالى –ّ          قال الله َ
)٣( ،

 ،)٥)(٤("]  ́ ³ ² ± ° ¯[: -  تعالى- ّ                          كنایة عن الجماع، قال الله: ّ      والمس

 ] t u v w[: -تعالى –ّ                 اللعب، قال الله :  اللهو : "-ً       أیضا–ومنه 
:  واللهو،)٦(

  .)٧(كنایة عن الجماع

                                                           

 ).١٣(اآلیة رقم :  سورة البلد )(١

 ).٤/٢٥٩٠( شمس العلوم )(٢

  ).٣٥(اآلیة رقم : سورة فاطر)(٣

 ).٢٢٧(اآلیة رقم :  سورة البقرة )(٤

 ).٩/٦١٩٩( شمس العلوم )(٥

 ).٢٠(اآلیة رقم :  سورة الحدید )(٦

 ).٩/٦١٢٦(س العلوم  شم)(٧



      
 

 ٢٤٨
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                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .ي التفسیرادره فمص: المطلب الثاني 
 ، لمنهج اإلمام في التفسیر بالمأثور وعلوم القرآنمن خالل العرض السابق

  یمكننا تقسیم المصادر األولیة التي استقى منها اإلمام والتفسیر اللغوي

  : وعلومه في المعجم إلى قسمین رئیسین،معارفه

  .مصادره في التفسیر بالمأثور : :ً    أوال 

عتمد على  فقد سلك فیها أصح الطرق فا،وهي واضحة جلیة في معجم اإلمام  

ومن أشهر ،  وكذلك أقوال الصحابة والتابعین،القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة

 وعبد اهللا ،عبداهللا بن عباس:  من الصحابة-رحمه اهللا - من اعتمد علیهم نشوان 

،  وسعید بن جبیر، البصري وقتادة والحسن، مجاهد،ومن التابعین،بن مسعود

 واألقوال التفسیریة التي ،ول الكثیرمن األمثلةوقد ذكرت في الفصل األ، وغیرهم

 وكذلك ما ورد من نماذج ،أوردها اإلمام عن هؤالء األعالم من الصاحبة والتابعین

  . فال داع إلعادتها، وتفسیر القرآن بالسنة،من تفسیر القرآن بالقرآن

  .اللغوي التفسیر في مصادره – ً     آخرا
 التي استقى منها تفسیره اللغوي فقد غنانا اإلمام مؤنة التنقیب عن المصادرأ

واقتفى ، نبه اإلمام في أول كتابه سار على خطى من سبقه من العلماء األجالء

 وكذلك في الكثیر من مواضع ،وذكرهم بأسمائهم في مقدمة كتابه، أثرهم

  : منهم،ى أسمائهمَّ                          اإلستشهاد بأقوالهم ناصا عل

المواضع منها ما  ي الكثیر مننقل عنه ف  :الخلیل بن أحمد الفراهیدي  - ١ 

 كتاب وفي. ِ       اإلنسان جسد )الجسد (قال ) جسد(یان المراد من مادة  عند بذكره

ِ      خلق ِ   من ِ       اإلنسان لغیر یقال ال :.)١( الخلیل ْ َ     جسد األرض َ  وال یأكل ال خلق وكل، َ

 q r s t u[:  تعالى– هّ    الل قال جسد، فهو والجن المالئكة نحو یشرب

v w x y   [
] § ¦ ¥ ¤ £[:  - تعالى  -وقال، )٢( 

 ؛}١٤٨:األعراف {.)٣( 

 ¡ � ~ { |[:  -تعالى -وقوله ،یشرب وال یأكل وال یصیح:  أي

¢[
 .)٥( الطعام أكل عن مستغنین خلقناهم ما ي: أ ، .)٤( 

                                                           

 ).٦/٤٧ ()جسد: ملدة ( للخلیل بن احمد الفراھیدي،معجم العین)(١

 ).٣٤(اآلیة رقم :  سورة ص)(٢

 ).١٤٨(اآلیة رقم :  سورة األعراف )(٣

 ).٨(اآلیة رقم :  سورة األنبیاء)(٤

 ).٤/٢٦٩١( شمس العلوم )(٥



      
 

 ٢٤٩
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  )         من الكلوم

ومما أورده نقل عنه اإلمام في الكثیر من المواضع :  یحیى الفراء  - ٢

 " قوال ما جاء عند بیان المراد من معنى  من األ- رحمه اهللا–اإلمام نشوان 

َّ        المفر ویروى في قراءة ابن عباس :" قال )١( ]  ¬ » ª[ : -في قوله تعالى  َ

 المفر:(
 
      ّ
ِ
هما : وقال الفراء.ِ            موضع الفرار:  بكسر الفاء، وهو عند البصریین)َ

 .)٣()٢(لغتان

سیبویه ت قیمة عن  بنقوال - رحمه اهللا -  نشوان معجمیذخر : سیبویه  - ٣   

:" قال، ) لما،لم ( في الفرق بین-  رحمه اهللا تعالى–ما ذكره اإلمام  نشوان منها  

ّ     لما( ّ                     جاءني فالن لما جاءني : تقول  حین، یأتي بعدها الفعل الماضي، : بمعنى ) َ
]  T U V W X Y[: -  تعالى - ّ              فالن، قال الله

حرف یجزم : ّ       ولما،)٤(

ِ            ضمت إلیه)لم(الفعل المضارع، وهو  ] F G H I[:  -تعالى –ّ            ، قال الله )ما( ّ
)٥( .

قد :  نفي لقولك)ّ    لما(و  ،"فعل" :  نفي لقولك)لم( :قال سیبویه في الفرق بینهما

  .)٦(فعل

 على تطعیم -  رحمه اهللا تعالى– حرص نشوان .علي بن حمزة الكسائي  - ٤   

بعلم  وخاصة فیما یتعلق ،أبي حمزة الكسائيبنقوالت قیمة من أقوال مجمه  

 یتبن ذلك في الكثیر من المواضع منها ماذكره ، وعلم القراءات، واإلعراب،اللغة

–نقیض الحسنى، قال اهللا : )    َ  السوأ ى(: فقال )     َ  السوأ ى( اإلمام عند بیان المراد ب

]   ~ { | } u v w x y z[: - تعالى
:" قیل السوأى هاهنا . )٧(

 .)٨( ألن كذبوا:أي؛ ]  | }[: قال الكسائي. النار
وقد نقل عنه الكثیر من األقوال التفسیریة  : المثنىبن  معمر أبو عبیدة  - ٥ 

] $ #[: -  تعالى–منها ما جاء عند بیان المراد من معنى ذلك في قوله 
) ٩(

 

                                                           

 ).١٠(اآلیة رقم :  سورة القیامة )(١

 ).٣/٢١٠(لفراء  ل، معاني القرآن)(٢

 ).٨/٥٠٦١( شمس العلوم )(٣

 ).٤٨(اآلیة رقم :  سورة األنفال )(٤

 ).٣(اآلیة رقم :  سورة الجمعة )(٥

 ).٩/٥٩٦٦( شمس العلوم )(٦

 ).١٠(اآلیة رقم :  سورة الروم )(٧

 ).٥/٣٢٧٠( شمس العلوم )(٨

 ).٥/٣٢٧٠( شمس العلوم )(٩



      
 

 ٢٥٠
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  )         من الكلوم

 وقد": عبیدة أبو قال. )١(عبیدة أبي قول هذا الكتاب، هذا"  أي :"قال  }٢:البقرة{
 َ        الغائب، ِ    إلى ِ       لإلشارة ً       موضوعا كان ِٕ     وان ضرحا      ِ    إلى ِ       اإلشارة في ذلك یستعمل

] m n o p[نفسه ِ    إلى ِ       اإلشارة في  -تعالى – هّ    الل قال
 )٣) (٢(

  
عن أبي نقوالت التي اوردها غإلمام نشوان ومن ال : أبو زید األنصاري  - ٦   

ُ            هوي الشيء )٤( ] # " ![ - تعالى–قول اهللا  ذكره عند زید في  معجمه ما  ِ

ً          وهویانا ،اّ     وهوی ،ً     هویا َ قال . الهوي الذهاب في انحدار وارتفاع: ویقال.،ِ        إذا سقط: َ
  :الهذلي

َ        رمیت ِٕ      واذا( ْ َ ِ    به َ  الفجاج ِ
       َ
ُ  َ      رأ یته ِ َ ِ       یهوي* ْ ْ َ          مخارمها َ َّ      هوي َِ ِ َ       األ جدل ُ  ِ َ ْ()٥(  

ِ                                                أن الهوي بفتح الهاء إلى أسفل وبضمها إلى فوق:  وعن أبي زید ِ َّ َِ
)٧() ٦(. 

ومن أقواله التي جاءت في معجم شمس العلوم   :ابو حاتم السجستاني  - ٧  
 التقصیر، قال التفریط:"  ما جاء في بیان المراد من معنى التفریط قال اإلمام 

 ] Ò Ó Ô Õ Ö[: -  تعالى -هّ    الل
] ¾ ½[: وقرأ بعضهم) ٨(

 )٩(
قال أبو ، 

  .)١٠( وقد روي بفتح الراء وتشدیدها:حاتم
 ماجاء عند بیان  -  رحمه اهللا–ان  اإلمام نشوعنها أخذه  مم:األخفش  -٨  

َ      عجل(المعنى المراد من   ِ ]  7 6 5 4 3[ : - تعالى– في قوله )َ
: قال، )١١(

ٌ       عجل، فهو ً      وعجلة ً    عجال عجل ِ  :سعید األخفش وقال، ...اهللا قال أبطأ،: نقیض َ
  .)١٣)(١٢(فكان كن: له قیل أي: عجل من ُ    خلق

                                                           

 ).١/٢٨( ألبي عبیدة ، مجاز القرآن)(١

 ).٦(اآلیة رقم : سورة السجدة  )(٢

 ).١/٢٨٢( شمس العلوم )(٣

 ).١(اآلیة رقم :  سورة النجم )(٤

وتاج ،)١٢/١٧١٧) (فصل الخاء( البن منظور ،ولسان العرب،)٢/٩٤( دیوان الھذلییین )(٥

 .)٣٢/٦٨)(مادة خرم( للزبیدي،العروس

مادة (للزبیدي  ،  العروسوتاج، )١٥/٣٧١()فصل الھاء المھملة( البن منظور، لسان العرب)(٦

 ).٤٠/٣٢٨ ()ھوي: 

 ).١٠/٧٠٠٥( شمس العلوم )(٧

  ).٥٦(اآلیة رقم :  سورة الزمر )(٨

  ).٦٢(اآلیة رقم :  سورة النحل )(٩

  ).٨/٥١٧١( شمس العلوم )(١٠

  ).٣٧(اآلیة رقم :  سورة األنبیاء )(١١

ِ     مر؛األ من ٍ      تعجیل من:  ونص كالمھ ،)٢/٤٤٩( لألخفش ، معاني القرآن)(١٢ َّ     ألنھ ْ َ       إنما(: قال َ َّ ِ 

َ         قولنا َُ ٍ        لشيء ْ ْ َ َ     إذآ ِ ُ           أردناه ِ َ ْ َ َ       نقول َ   أن َ ُ ُ    لھ َّ ْ          كن فیكون َ   . العجل فھذا ) ُ

  ).٧/٤٣٩٨( شمس العلوم )(١٣



      
 

 ٢٥١
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  )         من الكلوم

  اخلامته

 أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب ، الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد هللا

 وأدخلني برحمتك في عبادك ،ً                                          أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

  الصالحین

 وعشت في ،َّ                                        علي أن عایشت هذا البحث فترة من الزمان-  تعالى-من نعم اهللا

 ظهر ، التي تدل على علم اإلمام وموسوعیتة، وعلومه المتنوعة،عاتهورحاب موض

 وقد حاولت جاهدة قدر ،ع العلوم التي اشتمل علیها هذا الكتاب القیم تنوفيذلك 

 ومدي سعة ، تفسیريثتاب من تراطاقتي في الكشف عما یشتمل علیه هذا الك

  . ومنهجه التفسیري فیه، وأمانته،علم اإلمام وفضله

 ومن خالل معایشتي لهذا البحث أردت في نهایة  المطاف أن أضع ید 

  .یه من أمورل وبعض ماع،لمعالم  التي تمیز بها هذا الكتابالقارئ  على أهم ا

حتى یكون خیر ،  في ذكر بعض المآخذ علیه-تعالى– وسأبدأ بفضل اهللا

  .الكالم مسك الختام

 مما أثر بشكل واضح على تناول اإلمام اإلعتزلیةتأثر اإلمام بعقیدته  :ً    أوال

 .وعرضه لمسائل العقیدة

 ولم ، المتواترة التى أنكرها بعض علماء النحو واللغةتالقراءلبعض ا ذكره :ً      ثانیا

 .یتعرض لها باالنتصار

  

حذفه ألسانید المرویات الخاصة بالتفسیر بالمأثور سواء فیما یتعلق بحدیث  :ً      ثالثا

 وكذلك فیما یخص الصحابة ، واكتفائة بالراوي األعلى فقط- -النبي 

 .والتابعین

 بل اشتمل ،-   -  ینقل من مرویات عن النبي عدم اإللتزام بالصحة فیما :ً      رابعا

والذي تركته خشیة ، عثر علیهأ والذي لم ،معجمه على الصحیح والضعیف

 .الوضع

 وایراده لمعنى ، اقتصاره على موضع الشاهد فقط من اآلیات واألحادیث :ً      خامسا

 .الحدیث دون نصه

 .معتمدةالیه إلى من خرج مرویاته من أصحاب الكتب بعدم التن :ً      سادسا 
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  )         من الكلوم

  .ممیزات الكتاب: ً      آخرا 

جعل من هذا  مما ، والشواهد القرآنیة في معجمه،كثرة األقوال التفسیریة :ً          أوال

 .المعجم  موروث تفسیري جدیر بالعنایة واالهتمام

 كثرة نقله عمن تقدمه من العلماء األمر الذي أثر في ثراء المعجم  :ً      ثانیا    

مما أعطى ، ا لخطى العلماء غیر مبتدع فیما یقولهً            فكان متبع،بأقوال أهل العلم

 .ألقواله قوة وقبول

 یظهر ذلك من خالل تفسیره ،درایة اإلمام الواسعة بعلوم اللغة العربیة: ً      ثالثا    

 والسنة والشعر ، مع ایراده الشاهد من القرآن،ً                                    للمفردة القرآنیة متناوال التعریف بها

 .عنىد من می لیدل على صحة مایر،العربي

 .جمع هذا المعجم القیم بین التفسیر بالمأثور والتفسیربالرأي:ً      رابعا    

  

       المواضع واالنتصار للرأي الراجح اإلدالء برأیه في بعض  :ً      خامسا  

  صحة المعنىىعنایتة الفائقة  بالشعر العربي واستداالله به عل :ً        سادسا       

 .المراد

ً                            ذاكرا العدید من اآلیات في ،علم الوجوه والنظائراهتمامه البالغ ب :ً    بعاسا      
واختالفه باختالف السیاق  ، مع بیان دوران اللفظ بین هذه اآلیات،الباب الواحد

 .الذي ذكر فیه

 وفسر األلفاظ بما یتناسب ،أولى السیاق القرآني عنایة خاصة :ً      ثامنا      

 .ي وردت فیهتوالسیاق ال

مسائل علوم القرآن یدل على قوه شخصیة اإلمام  تناوله لبعض :  ً      تاسعا     

 . وسعة علمه واطالعه فیما یتعلق بعلوم التفسیر،التفسیریة

  

وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبیه ومصطفاه 

  . ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وعلى أله وصحبه،سیدنا محمد

  

  



      
 

 ٢٥٣

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  والمراجع المصادر فهرس

  .الكریم القرآن :  ً  الأو

  التفسیر : ً      ثانیا

 بن محمد بن محمد للقاضي ،الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد  -١

 ووضع وضبطه علیه وعلق أحادیثه خرج )ه ٩٨٢( ت الحنفي العمادي مصطفي

 - ه ١٤٢١( األولى – بیروت – الفكر دار: ط ،حالق صبحي محمد ،الشیخ فهارسه

  ).م ٢٠٠٠

 عمر بن اهللا عبد سعید أبي الدین ناصر للقاضي ،التأویل وأسرار التنزیل أنوار -٢

 - ه ١٤٢٠( األولى -بیروت – العلمیة الكتب دار : ط ،البیضاوي الشیرازي محمد بن

١٩٩٩(.  

 األندلسي حیان بأبي الشهیر یوسف بن لمحمد، التفسیر في المحیط البحر -٣ 

  ).م ١٩٩ - ه ١٤١٢ (بیروت -الفكر دار : ط )ه ٧٥٤( ت الغرناطي

   ،الشافعي األدریسي عجیبة بن المهدي محمد بن أحمد للمؤلف ،المدید البحر -٤

  ).ه١٤٢٣ (الثانیة بیروت – العلمیة الكتب دار : ط

   عاشور بن الطاهر محمد ،الشیخ العالمة األستاذ لسماحة، والتنویر التحریر -٥ 

  .تاریخ وبدون طبعة ونبد – والتوزیع للنشر التونسیة الدر : ط

 القاسم أبي بن السالم عبد بن العزیز عبد الدین عز محمد أبي ،القرآن تفسیر -٦

: المحقق، )ه٦٦٠: المتوفى (العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن

  الوهبي إبراهیم بن اهللا عبد الدكتور

 حاتم ألبي ،والتابعین والصحابة  اهللا رسول إلى ً      مسندا العظیم القرآن تفسیر -٧

 نزار مكتبة: الناشر،الطیب أسعد/ تحقیق ،)ه٣٢٧( ت الرازي إدریس بن عبدالرحمن

  ). ه ١٤١٩( – الثالثة: الطبعة، السعودیة العربیة المملكة - الباز مصطفى

 المروزى أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبي، القرآن تفسیر -٨

 إبراهیم بن یاسر: المحقق، )ه٤٨٩: المتوفى (الشافعي ثم حنفيال التمیمي السمعاني

: الطبعة، السعودیة – الریاض الوطن، دار: الناشر، غنیم بن عباس بن وغنیم

  ).م١٩٩٧ -ه١٤١٨(األولى

 بن الرحمن عبد الشیخ للعالمة المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تفسیر -٩

 – الكتب دار : ط ،النجار زهري دمحم : تحقیق )ه ٣٧٦( : ت ،السعدي ناصر

  .)م١٩٩٣ - ه ١٤١٤( الثانیة : ط بیروت



      
 

 ٢٥٤

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 األزدي بشیر بن سلیمان بن مقاتل الحسن ألبي، سلیمان بن مقاتل تفسیر -١٠

  )  ه١٤٢٤ (سنة األولى: ط بیروت العلمیة الكتب دار: ط، البلخي بالوالء

 تیم من بالوالء، لتیميا ثعلبة، أبي بن سالم بن لیحیى، سالم بن یحیى تفسیر -١١

 هند الدكتورة: وتحقیق تقدیم) ه٢٠٠: المتوفى (القیرواني اإلفریقي ثم البصري ربیعة،

  ).م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥(األولى: ط لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: ط،شلبي

 – الفكر دار ،الطبري جریر بن جعفر ألبي ،القرآن آي تأویل عن البیان جامع -١٢

 ،ه ١٤١٥( بیروت – الفكر دار طبعة ،العطار جمیل صدقي : ووثقه ضبطه ،بیروت

  ).م ١٩٩٥

 ت القرطبي األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي،القرآن ألحكام الجامع -١٣ 

 : األصول على ومراجعه ضبطه ،المیس الدین محي : الشیخ فضلیة له قدم )ه ٦٧١(

 – بیروت – الفكر دار : ط ،شاالع عرفات الشیخ أحادیثه خرج ،العطار جمیل صدقي

  ).م ١٩٩٩ - ه ١٤١٩( األولى

 المولى ،الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إلسماعیل، البیان روح -١٤

  .تاریخ بدون -بیروت – الفكر دار: الناشر، )ه١١٢٧: المتوفى (الفداء أبو

 الفضل أبي ةللعالم ،المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح -١٥

 محمد ،وصححه قرأه )ه ١٢٧٠( ت البغدادي اآللوسي محمود السید الدین شهاب

  ).م ١٩٩٧ - ه ١٤١٧( بیروت – الفكر دار : ط ،العرب حسین

 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین لجمال، التفسیر علم في المسیر زاد -١٦

 الكتاب دار: الناشر، لمهديا الرزاق عبد: المحقق، )ه٥٩٧: المتوفى (الجوزي محمد

  ).ه ١٤٢٢(– األولى: الطبعة - بیروت – العربي

 الكتب دار : ط الشربیني الخطیب أحمد بن محمد المؤلف-،المنیر السراج -١٧ 

/ ه١٤١٦(األولى: الطبعة - بیروت – حزم ابن دار: ط.تاریخ بدون- بیروت – العلمیة

  )م١٩٩٦

 الحسین الدین نظام : للعالمة الفرقان عالمةلل الفرقان ورغائب القرآن غرائب -١٨ 

 الكتب دار ط ،عمیرات زكریا: تحقیق) ه ٧٢٨( ت النیسابوري القمي الحسین محمد بن

  ).م ١٩٩٩ - ه ١٤٢٠ (األولى – بیروت – العلمیة

 علي بن لمحمد، التفسیر علم من والداریة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح -١٩ 

  ).م ١٩٩٣ - ه ١٤١٣ (األولى – القاهرة الحدیث ارد : طبعة ،الشوكاني



      
 

 ٢٥٥

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 أبي تألیف ،التأویل وجوه في األقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف -٢٠

 یوسف : وراجعه وضبطه شرحه ،الخوارزمي الزمخشري عمر بن محمود جار القاسم

   .تاریخ بدون مصر مكتبة الحماوي

 إبراهیم بن محمد بن على الدین لعالء،التنزیل معاني في التأویل لباب -٢١

  .تاریخ بدون - بیروت – الفكر دار ١ ط )ه ٧٢٥( بالخازن الشهیر البغدادي

 أبي بن على بن عمر حفص أبي المفسر لإلمام ،الكتاب علوم في اللباب -٢٢

 محمد على ،الموجود عبد أحمد عادل /تحقیق )ه ٨٨٠( ت الحنبلي الدمشقي عادل

   )م ١٩٩٨٠ - ه ١٤٢٩٠(األولى- بیروت لمیةالع الكتب دار ط – معوض

 دار : ط القاسمي قاسم بن سعید بن محمد الدین لجمال ،التأویل محاسن -٢٣

   ).م ١٩٧٨ - ه ١٣٩٨ الثانیة بیروت – الفكر

 أحمد بن اهللا عبد البركات أبي -الجلیل- لإلمام،التأویل وحقائق التنزیل مدارك -٢٤

 بدون – الحلبي البابي عیسى فیصل – العربیة لكتبا إحیاء دار  ط النسفي محمود بن

   .تاریخ

 بن الحسین بن الحسین بن عمر بن محمد الدین فخر لإلمام،الغیب مفاتیح -٢٥

 بیروت – العلمیة الكتب دار : ط )ه ٦٠٤( ت الشافعي الرازي البكرى التمیمي علي

   )م ٢٠٠٠ - ه ١٤١٢( األولى

 الحسن أبي الدین برهان لإلمام ،السور  و اآلیات تناسب في الدرر نظم -٢٦

  .)ه ١٤١٣(الثانیة – القاهرة – اإلسالمیة الكتب دار، البقاعي عمر بن إبراهیم

 ت البصري الماوردي حبیب بن محمد بن على الحسن ألبي ،والعیون النكت -٢٧

 – العلمیة الكتب دار : ط الرحیم عبد بن المقصود عبد بن السید/ راجعه )ه ٤٥٠(

  .تاریخ بدون لبنان بیروت

  .القرآن علوم: ً      ثالثا

 بن أحمد بن محمد بن ألحمد، عشر األربعة القراءات في البشر فضالء   إتحاف-١

 أنس: المحقق، )ه١١١٧: المتوفى (بالبناء الشهیر الدین شهاب ّ          الدمیاطي، الغني عبد

  ).ه١٤٢٧ – م٢٠٠٦ الثالثة،: الطبعة، لبنان – العلمیة الكتب دار: الناشر، مهرة

 السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد، القرآن علوم في  اإلتقان-٢ 

  ).ه ١٤١٦(بیروت -الفكر دار:  ط ،المندوب سعید/ تحقیق، )ه٩١١: المتوفى(



      
 

 ٢٥٦

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن ألبي، القرآن نزول  أسباب-٣ 

، الحمیدان المحسن عبد بن عصام: حققالم، )ه٤٦٨: المتوفى (الشافعي النیسابوري،

  .م ١٩٩٢ -  ه ١٤١٢ الثانیة،: الطبعة، الدمام – اإلصالح دار: ط

 آل موسى بن محمد) و (الهاللي عید بن لسلیم ،األسباب بیان في  االستیعاب-٤ 

: الطبعة، السعودیة العربیة المملكة والتوزیع، للنشر الجوزي ابن دار: ط، نصر

  ).ه ١٤٢٥(األولى

 بن اهللا عبد البقاء أبو، والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما  إمالء-٥ 

: الناشر، عوض عطوه إبراهیم: تحقیق، )ه٦١٦: ه٥٣٨(العكبري اهللا عبد بن الحسین

  . باكستان-الهور -العلمیة المكتبة

 بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن لمحمد، واالبتداء الوقف  إیضاح-٦ 

 مطبوعات: ط، رمضان الرحمن عبد الدین محیي: المحقق، )ه٣٢٨: المتوفى (األنباري

  بدمشق العربیة اللغة مجمع

 -  ُّ       والدرة الشاطبیة طریقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة   البدور-٧

 القاضي محمد بن الغني عبد بن الفتاح لعبد ،العرب لغة من وتوجیهها ُ       الشاذة ُ         القراءات

  .لبنان – بیروت العربي، الكتاب دار: الناشر، )ه١٤٠٣: المتوفى(

 الجزري، ابن -الخیر أبو -الدین لشمس، العشر القراءات في التیسیر   تحبیر-٨

، القضاة مفلح محمد أحمد. د: المحقق، )ه٨٣٣: المتوفى (یوسف بن محمد بن محمد

  ).م٢٠٠٠ - ه١٤٢١(األولى: الطبعة، عمان / األردن - الفرقان دار: الناشر

: المتوفى (الذهبي حسین السید محمد: الدكتور، والمفسرون   التفسیر-٩

  القاهرة وهبة، مكتبة: الناشر،)ه١٣٩٨

: المتوفى (زنجلة ابن زرعة أبو محمد، بن الرحمن لعبد، القراءات   حجة-١٠ 

  .األفغاني سعید: حواشیه ومعلق الكتاب محقق، )ه٤٠٣ حوالي

 بن بكر أبو التمیمي، العباس بن موسى بن ألحمد، القراءات في    السبعة-١١

 – المعارف دار: الناشر، ضیف شوقي: المحقق ،)ه٣٢٤: المتوفى (البغدادي مجاهد

  . ه١٤٠٠ الثانیة،: الطبعة، مصر

 المقرئ سعید بن خلف بن إسماعیل طاهر ألبي، السبع القراءات في  العنوان-١٢  

 الدكتور - زاهد زهیر الدكتور: (المحقق، )ه٤٥٥: المتوفى (السرقسطي األنصاري

 عام، بیروت الكتب، عالم: الناشر، )البصرة جامعة - اآلداب كلیة)(العطیة خلیل

  ).ه١٤٠٥(النشر



      
 

 ٢٥٧

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

: المتوفى (محیسن سالم محمد محمد لمحمد، العربیة علوم في وأثرها   القراءات-١٣

 - ه ١٤٠٤(األولى :الطبعة، القاهرة – األزهریة الكلیات مكتبة: الناشر، )ه١٤٢٢

  ).م ١٩٨٤

 بن جبارة بن علي بن لیوسف، علیها الزائدة واألربعین القراءات في  الكامل-١٤ 

َ        الهذلي القاسم أبو سواده بن عقیل بن محمد ، )ه٤٦٥: المتوفى (المغربي الیشكري ُ

، والنشر للتوزیع سما مؤسسة: الناشر، الشایب رفاعي بن السید بن جمال: المحقق

  ).م ٢٠٠٧ - ه ١٤٢٨(األولى: الطبعة

 الوجیه بن المؤمن عبد بن اهللا عبد محمد، أبي، العشر القراءات في   الكنز-١٥ 

 الدین نجم ویقال الدین تاج المقرئ ّ        الواسطي ّ       التاجر المبارك ابن على بن اهللا عبد بن

 – الدینیة الثقافة مكتبة: الناشر، المشهداني خالد. د: المحقق، )ه٧٤١: المتوفى(

  ).م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥(األولى: الطبعة، القاهرة

 الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن لعبد، النزول أسباب في النقول  لباب-١٦  

  .بیروت العلوم إحیاء دار: ط، )ه٩١١: المتوفى (السیوطي

 عثمان الفتح ألبي، عنها واإلیضاح القراءات شواذ وجوه تبیین في  المحتسب-١٧  

 للشئون األعلى المجلس -األوقاف وزارة: ط، )ه٣٩٢: متوفىال (الموصلي جني بن

  ).م١٩٩٩ -ه١٤٢٠ (اإلسالمیة

 منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن لمحمد، لألزهري القراءات  معاني-١٨  

 - سعود الملك جامعة - اآلداب كلیة في البحوث مركز: الناشر، )ه٣٧٠: المتوفى(

  ).م ١٩٩١ - ه ١٤١٢(األولى: الطبعة -السعودیة العربیة المملكة

 الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إلبراهیم، ٕ        واعرابه القرآن  معاني-١٩   

 -بیروت – الكتب عالم: ط، شلبي عبده الجلیل عبد/ تحقیق، )ه٣١١: المتوفى(

  ).م ١٩٨٨ - ه ١٤٠٨(األولى

 الفراء الدیلمي منظور بن اهللا عبد بن زیاد بن یحیى زكریا ألبي، القرآن  معاني- ٢٠

 الفتاح عبد ،النجار علي محمد ،النجاتي یوسف أحمد/ تحقیق، )ه٢٠٧: المتوفى(

  .تاریخ بدون، األولى -مصر – والترجمة للتألیف المصریة دار: ط،الشلبي إسماعیل

 المعروف محمد بن الحسین القاسم ألبي ،القرآن غریب في   المفردات-٢١ 

 القلم، دار: ط، الداودي عدنان صفوان/ تحقیق، )ه٥٠٢: المتوفى (األصفهانى بالراغب

  ).ه ١٤١٢( األولى - بیروت دمشق - الشامیة الدار



      
 

 ٢٥٨

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 بن محمد بن الكریم عبد بن ألحمد، واالبتدا الوقف بیان في الهدى   منار-٢٢ 

 الرحیم عبد: المحقق،)ه١١٠٠ نحو: المتوفى (الشافعي المصري األشموني الكریم عبد

  ).م٢٠٠٨: (النشر عام، مصر القاهرة، - الحدیث دار: رالناش، الطرهوني

ْ          الزرقاني العظیم عبد لمحمد، القرآن علوم في العرفان مناهل  -٢٣   : المتوفى (ُّ

  .تریخ بدون، الثالثة الطبعة - وشركاه الحلبي البابي عیسى مطبعة: ط، )ه١٣٦٧

 بن محمد ري،الجز ابن الخیر أبو الدین لشمس، العشر القراءات في  النشر-٢٤ 

 المتوفى (الضباع محمد علي : المحقق، )ه ٨٣٣ : المتوفى (یوسف بن محمد

  .الكبرى التجاریة المطبعة : الناشر، )ه١٣٨٠

  

  .وشروحه ،الشریف الحدیث: ً      رابعا

 الترمذي- عیسى أبو- عیسى بن لمحمد ،الترمذي لسنن الصحیح لجامعا -١   

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،وآخرون شاكر محمد أحمد / تحقیق ،السلمي

  .)م ١٩٧٥ - ه ١٣٩٥(الثانیة: الطبعة مصر – الحلبي

 – العربي الكتاب دار : ط ،السجستاني األشعث بن لسلیمان ،داود أبي سنن  -٢

  .تاریخ بدون – بیروت

 عبدالفتاح /تحقیق النسائي، – الرحمن عبد  أبو - شعیب بن ألحمد النسائي سنن -٣  

  ).١٩٨٦ - ه ١٤٠٦( الثانیة – حلب اإلسالمیة المطبوعات مكتب : ط ،غده أبو

 تحقیق، الجعفي البخاري – اهللا عبد أبو – إسماعیل بن لمحمد ،البخارى   صحیح-٤ 

 دار  - دمشق جامعة الشریعة كلیة في وعلومه الحدیث أستاذ البغا دیب مصطفي / د

   ).م ١٩٨٧ - ه ١٤٠٧ (الثالثة – بیروت – الیمانة – كثیر ابن

 دار : ط ،النیسابوري القیشري مسلم بن الحجاج بن الحسین ألبي،مسلم صحیح -٥

  .تاریخ بدون – بیروت – الجیل

 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبي، البخاري صحیح شرح القاري  عمدة-٦ 

 دار: الناشر، )ه٨٥٥: المتوفى (العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد

  .بیروت – العربي التراث یاءإح

 الحاكم –اهللا عبد أبو - اهللا عبد بن لمحمد، الصحیحین على  المستدرك-٧ 

 – العلمیة الكتب دار : ط ،عطا القادر عبد مصطفى/ تحقیق )ه ٤٠٥( ت النیسابوري

  ).م١٩٩٩ - ه١٤١١( األولى – بیروت

  



      
 

 ٢٥٩

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

  .العربیة اللغة: ً      سادسا

 الحسیني، ّ       الرزاق عبد بن ّ     محمد بن ّ      لمحمد، القاموس جواهر من العروس   تاج-١

: الطبعة - بیروت – الفكر دار: ط،)ه١٢٠٥: المتوفى (َّ        الزبیدي بمرتضى ّ       الملقب

  ).ه ١٤١٤ (األولى

 للطباعة الدارالقومیة: ط، الشنقیطي محمود ّ     محمد: وتعلیق ترتیب، الهذلیین  دیوان-٢ 

  ).م ١٩٦٥ -  ه ١٣٨٥(العربیة مصر جمهوریة - القاهرة والنشر،

 العامري عقیل أبو مالك، بن ربیعة بن َِ       للبید، العامري ربیعة بن لبید   دیوان-٣

 دار: ط، ّ     طماس حمدو: به اعتنى، )ه٤١: المتوفى (الصحابة من معدود الشاعر

  ).م ٢٠٠٤ - ه ١٤٢٥( األولى-المعرفة

 الیمني الحمیرى سعید بن لنشوان،الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم   شمس-٤ 

 اإلریاني علي بن مطهر - العمري اهللا عبد بن حسین د: المحقق، )ه٥٧٣: المتوفى(

 الفكر دار ،)لبنان - بیروت (المعاصر الفكر دار: ط، اهللا عبد محمد یوسف د -

  ).م ١٩٩٩ - ه ١٤٢٠(األولى: الطبعة، )سوریة - دمشق(

 الفیروزآبادى بیعقو بن محمد طاهر أبو الدین لمجد ،المحیط القاموس  -٥ 

 محمد: بإشراف، الرسالة مؤسسة في التراث تحقیق مكتب/ تحقیق، )ه٨١٧: المتوفى(

 -لبنان – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة : ط، ُ          العرقسوسي نعیم

  ).م ٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦( الثامنة

 نظورم ابن الدین جمال -الفضل أبو -على بن مكرم بن لمحمد ،العرب   لسان-٦ 

 الثالثة - بیروت – صادر دار : ط ،)ه٧١١: المتوفى (اإلفریقى الرویفعى األنصاري

  ).ه ١٤١٤(

 الكتب دار: ط، یعقوب بدیع إمیل. د/ ل، العربیة شواهد في المفصل  المعجم-٧ 

  ).م١٩٩٦ - ه١٤١٧ األولى،: الطبعة(، العلمیة

 الفارابي، الحسین بن یمإبراه بن إسحاق إبراهیم ألبي، األدب دیوان معجم  -٨   

، أنیس إبراهیم دكتور: مراجعة، عمر مختار أحمد دكتور: تحقیق، )ه٣٥٠: المتوفى(

  ).م ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤(القاهرة والنشر، والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة: طبعة

  : التراجم والتاریخ كتب

 القفطي یوسف بن علي الحسن أبو الدین  لجمال،النحاة أنباه على الرواة إنباه  -١

 - العربي الفكر دار: ط، إبراهیم الفضل أبو محمد: المحقق، )ه٦٤٦: المتوفى(

  ).م١٩٨٢ - ه ١٤٠٦(الطبعةاألولى، بیروت – الثقافیة الكتب ومؤسسة القاهرة،



      
 

 ٢٦٠

 ية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمني والثالثالثاين من العدد السابعاملجلد 

 
                           شمس العلوم ودواء كالم العرب  (                                  يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه   )    هـ   ٥٧٣  :      املتوىف (                                       منهج  اإلمام نشوان بن سعيد احلمريى اليمني 

  )         من الكلوم

 یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین لمجد،واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة  -٢

، والتوزیع والنشر للطباعة الدین سعد دار: ط، )ه٨١٧: المتوفى (الفیروزآبادى

  ).م٢٠٠٠ -ه١٤٢١(الطبعةاألولى

 صنعاء أخبار في المفید: المسمى – الیمني عمارة الدین لنجم ،الیمن تاریخ   - ٣    

 بن اسماعیل ىالقاض /  علیه وعلق حققه ،وأدبائها وأعیانها – وملوك شعراء – وزبید

  ).م١٩٦٧(األولى الطبعة ،مصر/  السعادة ر دا: ط،الحوالي االكوع

   ،األستاذ الشامي محمد ألحمد ،العباسي العصر في الفكري الیمن تاریخ   -٤

  ).ه١٤٠٧ (األولى، بیروت – النفائس دار: ط

 اهللا عبد أبو الدین لشهاب : األدیب معرفة إلى األریب إرشاد = األدباء معجم  -٥

: ط، عباس إحسان: المحقق، )ه٦٢٦ :المتوفى (الحموي الرومي اهللا عبد بن یاقوت

  ).م ١٩٩٣ - ه ١٤١٤(األولى: الطبعة، بیروت اإلسالمي، الغرب دار

 الحموي الرومي اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین لشهاب، البلدان معجم -٦  

  ).م ١٩٩٥(الثانیة: الطبعة، بیروت صادر، دار: الناشر،)ه٦٢٦: المتوفى(

 الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن لعمر: المؤلفین معجم  - ٧    

 -العربي التراث إحیاء دار بیروت، - المثنى مكتبة: الناشر، )ه١٤٠٨: المتوفى(

  .بیروت

  ).األكوع (القاضي علي بن إلسماعیل ،الحمیري سعید بن نشوان -٨     


