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 مناهج املفسرين النيجرييني:دراسة مقارنة بني رداألذهان
 إىل معاين القرآن أليب بكر حممود جومي، وضياء التأويل

 عبدهللا بن فودييف معاين التنزيل ل
 

 ملخص البحث
 

ر                                                                                                        كباألذهان إىل معاين القرآن أليب  مقارنة بني تفسريي ردإجراء البحث إىل  هذايهدف 

لبحث يف ا أليب عبدهللا بن فودي متكن مشكلةالتأويل يف معاين التنزيل  جومي، وضياء حممود

ستكشاف ا فلذلك حيتاج إىلواضح؛  حمد غري أن منهج هوالء العلماء األجالء يف تفسريمها

تتجلى  ة.متاح مهاداالستفادة منتكون منهما من خالل تفسريه حىت  منهج كل   وإبراز معامل

يني من خالل املقارنة النيجري الم التفسري منهج َعَلَمني من أع البحث يف أنه يتناول ابلدراسةأمهية

 ببيان أوجه االتفاق واالختالف يف مواضعها، مع تسليط الضوء على مسامهتهما بني منهجيهما

املنهج على  االباحث يف حبثه هذ اعتمد من خالل تفسريمها.وقد األمة العفعالية يف قضااي

سلك  من مؤلفاهتم وتصانيفهم. كما العلمية وذلك من خالل مجع املادة، االستقرائي والوصفي

لى  الوقوف عومن مث املادة التفسريية يف كتاهبمابتحليل وذلك الباحث املنهج التحليلي 

املفسرين أن لبحث:ا مث املقارنة بني منهج املفسرين. ومن أهم النتائج اليت توصل إليهامنهجهما، 
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يف  ينهماب أن هناك اختالفاو ، القرآنجتماعي اليت هي مهمة اهتم بقضااياالصالح الرتبوي واال

العتماد على ا يف كثرة متفاوت  التفسري يف  منهجهماعالوة على أن  ،التعامل مع النصوص

األثر اإلجيايب يف  مماكان لهواستنباطها؛  ابلرأي واستخراج الفوائد ملأثور والتفسرياب التفسري

 اجملتمع النيجريي.
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النيجرييني:دراسة مقارنة بني رداألذهانمناهج املفسرين   

 إىل معاين القرآن أليب بكر حممود جومي، وضياء التأويل
 يف معاين التنزيل لعبدهللا بن فودي

 

 
ABSTRAK 

 

Kajian ini dilaksanakan untuk membandingkan berkenaan dua buah Kitāb Tafsīr iaitu 

Radd al-Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān oleh Abī Bakr Maḥmūd Jumī dan Kitāb Diyā al-

Taʾwīl fī Maʿānī al-Tanzīl oleh Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. Penyataan masalah ini ingin 

dikaji kerana buku kedua-dua tokoh ulama ini tidak dapat dikenalpasti kerana itu perlu 

kepada penerangan, keal pasti dan pengetengahkan pendekatan buku ini. Dengan itu 

pembaca akan mudah mengambil manfaat daripada kitab mereka. Kajian ini signifikan 

dilaksanakan kerana ia menganalisis pendekatan dua ulama Nigeria yang hebat ini bagi 

membandigkan pendekatan yang digunakan dalam pentafsiran al-Qurʾān dalam aspek 

persamaan dan perbezaan. Penekanan adalah terhadap kesan kitab ini terhadap 

masyarakat. Kajian ini adalah kajian induktif, diskriptif dan analisis dengan pendekatan 

perbandingan. Kajian ini menemui bahawa kedua-dua tokoh ulama ini amat 

menitikberatkan Pendidikan dan perkembagan social yang disebut dalam al-Qurʾān. 

Namun terdapat perbezaan antara pendekatan kedua-dua ulama ini dalam menjelaskan 

al-Qurʾān seperti perbezaan manhaj Tafsīr bi al-Maʾthūr dan Tafsīr bi al-Raʾy dan 

mengeluarkan faedah dan intisari daripadanya. Kajian juga menyentuh tentang kesan 

kedua-dua Tafsīr ini kepada masyarakat Islam di Nigeria. 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



       

 

                             

 د

 

 مناهج املفسرين النيجرييني:دراسة مقارنة بني رداألذهان
 إىل معاين القرآن أليب بكر حممود جومي، وضياء التأويل

 يف معاين التنزيل لعبدهللا بن فودي
 

 

ABSRACT 

 

This research aims to compare the approaches of two books of Tafsīr namely, Radd al-

Adhhān ilā Maʿānī al-Qurʾān by Abī Bakr Maḥmūd Jumī and Diyā al-Taʾwīl fī Maʿānī 

al-Tanzīl by Abī ʿAbd Allah b. Al-Fudī. The problem statement of this research is that 

the approach of these two scholars in their previous books is not identified, that is why 

there is a huge need to uncover, identify and highlight the features of each approach 

through the mentioned books, so they reader can easily benefit from them. This study 

explores not only the approach of two great Nigerian scholars by comparing their ways 

in interpreting the Qurʾān by identifying their similarities and differences, but 

highlighting their effective contribution to the current issues of the Ummah. This 

research used the inductive, descriptive, analytical, and comparative approaches. The 

findig of this research shows that both scholars were concerned with the educational 

and social reform, which is the Qurʾān’s mission. In addition, there is some differences 

in their approach in terms of dealing with Quranic texts like the excessive reliance on 

the Tafsīr bi al-Maʾthūr and Tafsīr bi al-Raʾy, and a positive impact on Nigerian society.    
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 والتقدير الشكر

 
َخَلَق  هلل املوفق لكلللل خريالواهلللم للنعم الللذي وفق  وأعلللان  فللله احلمللد كللله، القللائلللل احلمد

اَن ِمنإ َعَلق   نإسلَ رسلني أشرف املنبياء األ أفضل نيب اهلدى والرمحة، ىوالصلالة والسلالم عل  1اإلإِ
قول الرسول عرتافا ابلفضل ألهله واستجابة ل فابعد: نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما

"  ك ر   اَل ك ر   َيشللللإ َ َمنإ اَلَيشللللإ إن خري مدخل أتقدم به هوخالص الشللللكر والتقدير ف 2النهاَس" اَّلله
 قهللا ش االلتحا يسللللللللللللللرإىل جلامعلة مالاي، حيلث كلان ش الشللللللللللللللرف أن أكون أحلد طالهبا، و 

 سالمي.إلأكادميي اابلدراسات العليا بقسم 
الذي مصطفى عبدهللا  :ل فضيلة الدكتورستاذي الجليأل والتقدير أتقدم خبالص الشلكر

البحث  اإبراز هذثر يف اال املتواصللللللللللللللل أكت البحلث فكان ربتته شللللللللللللللراف على هلذااإل توىل
توجيهاته ب ، وغمرين أبخالقه الكرمية، وجاد علي  الوجود، فقد فتح ش صلللدره وإخراجه إىل حيز

 ، بل كانشلللللللللرافاإل على سلللللللللاعات من وقته وعلمه، إذمل يكن يقتصلللللللللرة، وأعطاين السلللللللللديد
 خريا. اه هللاغ فجز بوجه مشرق ونفس راضية متواضعة، وسرور ابلأي حلظة يستقبل  يف 

قسم ساتذة وأعضاء هيئة التدريس باألإىل كافة  أتقدم خبالص الشلكر والوفاء االمتنانو 
ل فرتة الاملتواصلللللللللل وتزويدي ابلعلم النافع خالقرآن والسلللللللللنة ملا كان هلم من التشلللللللللجيع، ودعم 

 اذة الدكتورة: منرية آت منيك بنِت عبد الرزاق رئيسللة القسللم على سللتاألالدراسللة ويف مقدمتهم 
 إداراهتا، وموظفيها.

ل بن سللللللتاذ الدكتور: ذوالكفاأل الجزيل املتواصللللللل إىل الفضلللللليلة دم خبالص الشللللللكرأتقو 
 يف القسللللم يوعن مجيع زمالئه، وعن إدارته، وموظفيه، يوسللللي رئيس املدير إدارة القسللللم و ئب

ايمها   وإوأن يوفق،  تعاىل أن يتقبل منهما تعاومهماوأسللللللللللللللأل هللاأحسللللللللللللللن الجزاء ة العلم و طالبل
 .ومجيع املسلمني إىل كل خري

                                                
 (.2) سورة العلق االية -1
ابب يف شلللكر  أبوداود، سنننن، (272-202)ت  اإلمام احلافظ السلللجسلللتاين انظر سلللليمان بن األشلللعث، أبوداود -2

 .222ص ، 3جمكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، ، املعروف
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 إهداء
 

 ل حلظة مندوما وتشجيعا وعو  يف ك بركة دعائهما كثريا إىل الذين ربياين صغريا وأسبغا علي
 ا(،دوثيمضل )ف مامل حممدووالدي املرحوم  ء والرمحة واحلنان املتواصل والديت الكرميةالزمن، العفا

 حفظها هللا. بنت إبراهيمغرميه فاطمة حجه و 
هكذا بعض فكري وجهدي املتواضع أقدمه هدية خالصة وتقديرا إىل زوجيت الكرمية 

ويسألون ع  دائما  فراقي وينتظرون عوديتواليت كانت عو  ش يف بييت تريب أوالدي الصابرين ل
، وإىل إخويت وأخوايت، وإىل كل من أسهم ثواب هذا العمل لو  واحد من القرآن طول غيايب

 الكرمي.
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 التفسير والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علماء نيجيريا :الفصل األول
 
 

تغفره، حنمده ونستعينه ونس ،بقايا من أهل العلممن الرسل زمان  هلل الذي جعل يف كل   احلمد
 أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فالمضل له، ومن يضلل فال باهلل من شرور ونعوذ

َا ََيَْشى اللمَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ، القائل اهلل وحده الشريك له إله إال هادي له، وأشهد أن ال  ِإَّنم
 .2اْلَعاِلُمونَ  ِإالم  َوَمايَ ْعِقُلَهاََ  َوقَال1

 ِديَنارًا َوالِدْرََهًا ثُوااْلُعَلَماَء َورَثَُة األَْنِبَياِء ِإنم األَنِْبَياَء َلَْ يُ َور  القائل: )، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
َا َورمثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ ِبِه َأَخَذ ِِبَظٍّ َواِفر   األمانة، وبلغ  أدى، ه من خلقه وخليلهوصفيم  3(ِإَّنم

فاللهم  ؛لغمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقنيمة، فكشف اهلل به االرسالة، ونصح لال
وعلى آله وأصحابه وأحبابه  عن دعوته ورسالته ما جزيت نبياً عن أمته، ورسوالً  جزه عنا خريأ

 وأتباعه، وعلى كل من اهتدى هبديه، واسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين.
َوأَ  ات مُقوااللمَه َحقم تُ َقاتِِه َوال المِذيَن آَمُنوا يَاأَي َُّهاقال تعاىل:  نْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ََتُوُتنم ِإالم

، وقال تعاىل: 4
َها يَاأَي َُّهاالنماُس ات مُقوا ُهَمازَ  َربمُكُم المِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن ْ رَِجااًل   ْوَجَها َوَب َّم ِمن ْ

، وقال 5يًبااللمَه المِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنم اللمَه َكاَن َعَلْيُكْم رَقِ  َكِثريًا َوِنَساًء َوات مُقوا
يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم اللمَه َوُقوُلوا قَ ْواًلَسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ  ات مُقوا يَاأَي َُّهاالمِذيَن آَمُنواتعاىل:

َوَرُسولَُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما َوَمْن يُِطِع اللمهَ 
اهلدي هدي  كالم اهلل، وخري  حلدي َّاأصدق  فإن، 6

                                                 
 (.22) يةاآل سورة فاطر -1
 (.42)اآلية  سورة العنكبوت -2
ماجاء يف فضل الفقه على باب يف (، 222احلافظ أيب عيسى )تلإلمام  سنن الترمذي، ،الرتمذي حممد بن عيسى -3

 .214ص، 11ج، الرياض، والتوزيعمكتبة املعارف للنشر  ،العبادة
 ( .112)اآلية  سورة آل عمران -4
 .(1) يةالنساء اآلسورة  -5
 (.21-2)االية  حزاباآلسورة  -6
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أما  1؛حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار موراأل ، وشرحممد 
 بعد:
 
ذهان اال رد) يمقارنة بني تفسري َّنوذجية مناهج املفسرين النيجرييني دراسة ا ِب َّ بعنوان: فهذ

ن وضياء التأويل في معاني التنزيل لعبد اهلل ب، محمود جومي بي بكرإلى معاني القرآن ال
إبراز مناهج املفسرين النيجرييني يف تفسري القرآن والذي  يسهم يف وهو ِب َّ متواضع .(فودي

الرتكيز  يدل على استخدام مناهج متعددة يف فهم معاين كتاب اهلل تعاىل وتفسريه، وتيسريه، مث
 يفخاصة على تفسريي رد األذهان إىل معاين القرآن وضياء التأويل يف معاين التنزيل؛ فقد ألمفا 

 الشامخ، سالميةاإل مةاأل صرح بناء يف سهماأو  ،اليت ختدم كتاب اهلل تعاىل والفنون العلوم خمتلف
 .والعمل بالعلم واملسلمني سالماال عن فعاود

 وبذلِه لعلِم ونشرِهبا ى املبذولةكب الهود ميدانية يتناول الباح َّ فيه اجلهذا البح َّ دراسة مقارنة 
اختالف أنواعه وأشكاله  القرآن على تفسريوباألخص يف جانب مناهج  العلم إفادِة طلبةبو 

ا ولغاته؛ وبإمكانه حي َّ يظهر فيه أَهية التفسري وانتشاره يف البالد اإلفريقية بعامة ويف نيجريي
 خباصة. 

لقد كان االجتاه العلمي السائد هو االستيعاب الشامل يف املوضوع دراسة مقارنة يف مناهج -1
اين املفسرين النيجرييني حتديدا من كتب التفسري اليت أل فت باللغة العربية: ضياء التأويل يف مع

 التنزيل. 
ول، ورد األذهان سكفاية ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن، ونيل السْول من تفاسري الر -2

 إىل معاين القرآن.
طالع على بقية مناطقها يف شأن العديد من مناهجهم املتنوعة يف بيان كالم اهلل تعاىل من -3

تفسريه وتفهيمه، ألن حركة تفسري القرآن ومناهج تفسري القرآن يف نيجرييا وتابعوا، ذلك من 
ولذلك َل يتقاعس  اللغات النيجريية املختلفة؛ املناهج املتنوعة األساليب اليت انتجوها، وترمجته إىل

والتابعني  هذا اجلهد على العناية هبذا الكتاب العزيز يف القرون األوىل من عصر الصحابة 

                                                 
 ،أبوداود، يف السابق، هو مروّي عن بن مسعود و ، وغريها تكثريا يف املناسباها  م يقد ان من هدي النيب ك -1

  .213ص، 2ج ،يف خطبة النكاحباب  33،سنن أبي داود، سليمان بن األشع َّ
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وتابعي التابعني إىل وقتنا احلاضر، بل قاموا بتفسريه وتيسريه وإفهامه واالرشاد إىل مدلوله 
 منا هذا. ولقد غّطت ظالل هذه اجلهود اجلبارة يفومقصوده، وكتبوا فيه منذ ذلك الوقت إىل يو 

تفسري القرآن، وكان مسلمو نيجرييا جيتمعون يف مسجد مع عاَل معني خاصة يف أيام شهر 
رمضان ذكوراً وإناثاً ليستمعوا إىل تفسري القرآن، وبيان كالم اهلل، وكان كل عاَل ينتمي إىل قبيلة 

 1يفسر لقومه بلغتهم.
 اً مالِ عَ  انَ كَ   نْ مَ  مِ وْ قَ الْ  يعُ فِ رَ  دُّ عُ ي َ 
 ششش 

 يب  سِ ِِبَ  هِ مِ وْ  ق َ يف  نْ كُ يَ  لَ مْ  نْ إِ وَ 
   

 هِ مِ لْ عِ ا بِ يهَ فِ  اشَ ضًا عَ رْ أَ  لّ حَ  نْ إِ وَ 
  

 يب  رِ غَ بِ  ة  دَ لْ  ب َ يف   م  الِ عَ  ماَ وَ 
   

ففكرت فيه اهتمامي هبذا املوضوع؛  أثار وأثر يف بيئتهم حىت كثرت التفاسري يف املنطقة، وهذا مما
بالقيام بدراسة هذه املناهج من خالل كتب التفاسري اليت ذكرهتا سابقا؛ ألن املفسرين النيجرييني 
هلم إمسها مات كبى يف هذا الشأن، ويشمل ذلك مجيع املناطق النيجريية اليت أثرت يف األنشطة 

 -عة مالياجام الدعوية. ومن مث تقدميه كبح َّ من البحوث العلمية لنيل درجة الدكتوراة يف
 ماليزيا.

 رمه مامن خزائن جوده وك يفتح لناأن قصدنا إيراده، و  وأسأله أن يتم ما تعاىل اهللمن  أرجوو 
 ، وذلك بتحقيق أهداف هذا البح َّيكون سبباً للوصول إىل العلم النافع، واهلدى الكامل

 
 
 
 

                                                 
 :                 بسفاقس أليب العتاهية قائل تلك األبيات علي بن حممد الكركوري -1

 ويتخذ اإلخوان فيها بلطفه          

 ويأتيه منها وصل كل حبيب  

   
، ص 1، جةمكة املكرم، املكتبة التجارية، البارودي اهلل عمر عبد حتقيق:، معجم السفر ،أمحد بن حممد السلفي انظر
 www.alwarraq.com . االنترنيت لكترونيوقع االالم، نقالعن، 254
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 البحث موضوع اختيار سبب :أوالا 
قرآن املوضوع، بسبب أَهية مناهج املفسرين النجرييني يف تفسري الومما ال شك كان اختياري هلذا 

والذي يدل على اختالف مناهجهم فيه؛ ألهنم استخدموا العديد من املناهج يف تفسري القرآن. 
بعد اطالعي على البحوث والرسائل العلمية هذا اجملال، وعلى قدر املستطاع، وما أتيح يل من 

ته سة مقارنة بينهما،َل أجد َمْن كتب يف هذا اجملال على رغم من أَهيفرصة يف منهج املفّسرين درا
رز أسباب وأما أب مع أن تفاسريهم اشتهرت وانتشرت يف مجيع مناطق نيجرييا، بل خارجها؛

 اختياري للموضوع  فكانت على النحو اآليت:
تفسريين لالتعرف إىل منهج الشيخني يف التفسري بعد ما رأيُت الناس يقبلون على هذين ا -1

تدريسا وتعليما واعتمادا عليهما يف دروسهم اخلاصة يف شهر رمضان املبارك، كما هو 
عادة اجملتمع النيجريي أن جيتمع الناس يف مسجد جامع إللقاء الدروس الرمضانية لكل 

 قرية من القرى أو يف مدينة من املدن اليت هلا مفسّر يف املنطقة.
ود رد االذهان إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر محم) املقارنة واجلمع هذين التفسريين -2

ظراً ألَهتهما يف نجومي، وضياء التأويل في معاني التنزيل للشيخ عبداهلل بن فودي(، 
اجملتمع النيجريي، أبراز ما فيهما من تأثريات، وإسهامات يف مشال نيجرييا خباصة واملنطقة 

 بعامة.
 الديين والتعليمي والرتبوي الذي ينبين عليه بناء َها هو االصالحي إن أبرز ما يف أفكار -3

األمة بالتفسريين أو منهج املفس رين وال مانع من اطالع على بقية مناطق نيجرييا من 
خالل مصادرهم احلقيقة العلمية، من تناول التفاسري اليت كتبت باللغة العربية ما عدا 

معينة لعلمية اأن تكون هذه الرسالة  وأرجو الرتاجم مبعىن اليت ترمجت بللغة النيجريين.
 ة املرجتاة.قيقمن خالهلا احلكشف تنيدة حىت فوم

 
  البحث أهميةانيا: ث

نظرا ملا هلذا املوضوع من أَهية كبى يف مثل هذه الدراسات القرآنية اليت تبح َّ يف منهج العلماء 
 منها: ،يستمد هذا البح َّ أَهيتهاً هناك أمور يف تفسري القرآن فإن 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

6 

 

احلاجة امللحة إىل معرفة منهج املفّسرين، واستظهار الطرق اليت استخدمو ها يف  -1
قيا، فريإ غرب واليت قامت يفاجنازاهتم العلمية املختلفة يف نيجرييا،  منالتفاسري، وهي 

 األجالء يف املنطقة.علماء المن  ا كبرياعددكشف الغموض الذي يو 
لدعوية ة والثقافة العربية بفضل تنسيق اجلهود اإزد هار احلركة العلمية والعلوم االسالمي -2

يف هذا االجتاه مبؤلفاهتم ومصنفاهتم من حول التجديد اإلصالحي الديين اليت أحاطت 
دت إىل بالد يف مشاهلا خباصة، واليت امتعامة بيف نيجرييا به واليت كانت مبثابة دعامة 

 ا َّ مجعو القرآن وعلومه؛ حيهم وعنايتهم بتفسري هتماماجملاورة. كما يكشف كثري من ا
 أنواع مناهج التفسري وعلومه.

ضرورة معرفة دراسة ومقارنة مسات التفاسري، منها التفسري باملأثور مبعىن تفسري القرآن  -3
بالقرآن، وتفسري القرآن بالسنة وآثار السلف، وتفسري القرآن بالرأي احملمود؛ حىت أهنم  

وسف )هبة اهلل الرفيق يف تفسري سورة يكتبوا عن التفسري املوضوعي فمثال ذلك 
الصديق، وتفسري سورة القدر، وقصة أصحاب الكهف، وتفسري سورة الفاحتة(، والذي  
كتبه حفيد لعبد اهلل بن فودي ابن أخيه عثمان بن فودي االمري حممد بن فودي؛ وهذا  

تنوعت و  كله لون من ألون التفسري املوضوعي، واليت تدل على أَهيته ومنهجه، مث قويت
 طرقهم يف بيان كالم اهلل تعاىل من تفسريه وعلومه.

وبناء على ما تقدم يف تفسري القرآن، منهم من يعتمد على الرواية، ومنهم من يعتمد على الدراية، 
ومنهم من جيمع بني الرواية والدراية، ومنهم من يعتمد على الفهم الشخصي يف هذا اجملال الذي 

عاىل: ناهج. ومعلوم أن اهلل تعاىل قد تكفل ِبفظ القرآن وبيانه، لقو له تتدخل حتته العديد من امل
 َُنا مَجَْعهُ َوقُ ْرآنَه فهم القرآن  ، فقد كان النيب  1َنا بَ َيانَهُ مُثم ِإنم َعَلي ْ  فَِإَذا قَ رَْأنَاهُ فَاتمِبْع قُ ْرآنَهُ  ِإنم َعَلي ْ

، ألنه هو املفّسر األول وإمام املفسرين وليس ابن مجلة وتفصيال، وكان عليه أن يبينه ألصحابه
َ لِلنم  إِلَْيَك الذ ْكرَ  ْلَنا َوأَنزَ عباس هو املفسر األول كما يقولون ويف قوله تعاىل:  اِس َما نُ ز َل لِتُبَ ني 

إِلَْيِهْم َوَلَعلمُهْم يَ تَ َفكمُرون
، حىت برع فيهم املفسرون من الصحابة  ، وفّسر ألصحابه 2

واملفسرون من التابعني إىل زمن أيب جعفر حممد بن جرير الطبي صاحب جامع البيان يف تأويل 

                                                 
 (.1112-12: )يةاال سورة القيامة -1
 (. 44: )يةسورة النحل اال -2
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آي القرآن، اختذ مناهج خمتلفة يف تفسري القرآن وفهمه، وألَهيته من جاء بعده أخذوا وأفردوا 
َهاجاً ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم  مؤلفات خاصة مبناهج املفسرين انطالقا من قوله تعاىل:  .1ِشْرَعًة َوِمن ْ

فاآلية عامة ولكل مفّسر له منهج خاصة يتبعه يف تفسريه، وكذلك بقية العلوم، وكل مؤلف له 
 طريقة خاصة يف كتابه.

 
 ثالثا: أهداف البحث

 كشف وحتقيق األهداف اآلتية: البح َّ هدفستيمن خالل هذه الدراسة 
ني دراسة مقارنة بوذلك بإجراء من مناهج املفسرين النيجرييني،  جانبإىل التعرف  -1

بقية و  واملساَهة يف إثرائها يف مشال نيجرييا، رد االذهان وضياء التأويل() املنهجني،
، واستظهار مناهج التفسري يف تفاسريهم، ويف مشاركتهم يف خدمة القرآن، من مناطقها

 تفسريه وعرض مبادئه واستخدام معارفه، وعلومه.
مناهجهم ياء يف نيجرييا وإصاملرموقة الوقوف على مكانتها ن و تفسرييالقارنة بني مدراسة  -2

خدمة كتاب  وما هلوالء من أثر يف .اليت اندثرت على سعتها وعظيم فائدهتا يف التفسري
 فسريم ونظرهتم وأفكارهم ومواقفهم يف تاهتعديد من مصادرهم واهتمامال إىلاهلل، والتعرف 

ا، وجه العموم، وعلو مكاهنا يف التفسري ما هلا وما عليه، وإبراز املكانة العلمية على القرآن
واالستفادة من علومهم وخباهتم، والصعوبات والتحديات اليت واجهها وإبراز أَهية 

 املفّسرين كشخصية معاصرة اسهمت يف التفاسري يف خمتلف مناطق نيجرييا.
ولة نيجريية قية، عامة ودعالم يف هذه املنطقة غرب إفريئمة اإلاليت بذهلا اال اجلهودبيان  -3

فريدة،  وغزارة معرفية ىية ذات قيمة كب ملهذه الرسالة تعد رسالة عومن مث فإن  .خاصة
  .القرآن جتّلت يف احتوائها ألكثر من منهج تفسري

، وبيان أثر بعد نضجت َلية إىل العلم سائلامل وحترير استكمال يفتوضيح منهج التفسري  -4
 ة اإلسالمية واحلفاظ عليها.القرآن يف تعزيز هوية األم

 
 

                                                 
 (.41: )يةسورة املائدة اآل -1
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 رابعا: مشكلة البحث وأسئلته
تتمثل إشكالية البح َّ يف عدم معرفة مناهج هؤالء العلماء األجالء يف خدمتهم لكتاب اهلل 
تعاىل من تفسريه وتيسريه، السيما املفسرون البارزون الذين اشتغلوا يف التدريس والتأليف 

األساسية  ، هي املسألةرد االذهان وضياء التأويل() والتصنيف، إن دراسة بني منهج تفسريي
يف البح َّ اليت يَنوى الباح َّ معاجلتها، وهناك إشكالية أخرى تتمثل يف معرفة املناهج اليت ساروا 
عليها، من مصادرهم واعتمادهم واهتمامهم يف التفسري، من أنواعه، وألوانه. إهنا عملية حتتاج 

 دة منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية:إىل جهد كيب إلبرازها واالستفا
إلسالم أين تقع منطقة نيجرييا جغرافياً؟ ومىت دخل امن هوالء املفسرون النيجريييون؟  -1

 فيها؟ 
  ؟املنطقة أشهر كتب التفسري يف ماما شخصية املفّسرين وموقفهما؟ و و  -2
 ملاذا كان اختيار هذين التفسريين من غريَها؟ -3
 مة العلمية هلذين التفسريين ومنهجهما وأفكارَها املعتمدة يف املنطقة؟ما القي -4

 
 البحث خامسا: حدود

سير رد اال ذهان تفالبح َّ بعنوان مناهج املفسريين النيجرييني: دراسة َّنوذجية مقارنة، بني )
إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر محمود جومي وضياء التأويل في معاني التنزيل للشيخ 

. وقد اخرتنا هذين التفسريين؛ أحدَها أقدم من اآلخر مبعىن ضياء التأويل اهلل بن فودي(عبد 
أقدم من رد األذهان فهو من املتأخرين. مبعىن من املعاصرين. إن أمام التغري الدراسة النموذجية 

 هذا يف املقارنة بينهما فيها فوائد عظيمة من غري َها من املفسرين يف املنطقة، وقد أدىل كل دلوه
اجملال؛ وألهنما فتحوا الباب باهتمامهم وعنايتهم لكتب التفسري؛ إذًا خالصة القول أن حدود 

ح َّ يف احلصول فسيجتهد الباالبح َّ ال خترج عن دراسة مقارنة بني التفسريين املذكورين آنفا؛ 
 والرتكيز عليهما.ا مقدر ممكن منه على أكب
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 الدراسات السابقةسادسا: 
من خالل البحوث يف الفهارس والرسائل العلمية السابقة فإن هذا البح َّ هو دراسة عن املوضوع 

عثمان  جبامعةومراجعة مظاّن الدراسات العلمية، وغريها من مراكز البحوث والدراسات اإلسالمية 
 يفبوالية صكتو نيجرييا. وباالتصال باإلخوة الطلبة الذين يدرسون يف شىت اجلامعات  بن فودي

العاَل اإلسالمي؛ فمثال جامعة السودان، وجامعة األزهر، واجلامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم؛ 
آباد باكستا، واطالعي على ما َتّكْنُت الوقوف عليه، وما تيسر يل؛ فلم أجد من خدم هذا 

أن هناك رسائل قدمْت حول هذا َل يسبق يف حدود اطالع املوضوع بالذات حسب علمي، و 
 نال هباه اليت ترساليف  حممد بن رزق بن طرهوين ضوع الذي جيمع بني املفسرين وقد ذكراملو 

ت الشيخ عبد ، ودراسات أخرى أيضا تناولفريقياإغرب  يف واملفسرون التفسري، بعنوان: الدكتوراه
سات ، وهي رسالة علمية، وقد تكون هذه الدراوعلوم القرآن ومنهجه يف التفسرياهلل بن فودي 

 صلة باملوضوع؛ لكن هناك دراسات تتفق جبزئياهتا مع البح َّ منها ما يأيت:ذات 
 
رسالته  هو، حملمد بن رزق بن طرهوين و فريقياإغرب في والمفسرون  التفسير.ِب َّ بعنوان: 1
، (1112) هصفحات وعدد، يقع يف جملدينو الدين،  يف كلية أصول زهرألا لدكتوراه يف جامعةا

الكتاب  صدر (،م1222) املوافق  ( و ه1421)تاريخ  يف هاالدكتور العاملية واليت نال صاحبها درجة 
ته وبعد أن تناول الباح َّ رسال .وىللسعودية الطبعة األاململكة ابالدمام  ابن اجلوزي عن دار
صول اإلسالم و و ، نتهاامك وحتديد البالدا غرافي جلمدخالوجعل ِبثه وخاَتة،  ، وَتهيد وبابنيمةمبقد

بن الباح َّ ام قسّ     .باخلرائط اً وملحق ،اإلسالمية البالد وتأثرهم بالعلوم اهتمام أهلإليها، و 
 أبناء ملتقدمني منا إفريقيا تفاسري املفسرين يف غربإىل تطرق ؛ قسم قسمني طرهوين ِبثه إىل

رًا من غرب وقد ترجم فيه ثالمثائة وستني مفس .الوافدين عليها املتأخرين ومن تفاسري ،املنطقة
فريقيا، إن غرب م منهم مائتان ومخسون مفسراً ، و موريتانيا(–تونس –اجلزائر-)املغربما بني  فريقياإ
ن ضهم ألزة، وبعكفريقيا، وهي تراجم جيدة مر إومخسة مفسرين من الوافدين على غرب  ئتانوم
 ،التفسريفريقية، دراسة عن إ لتفسري يف غرب. والقسم الثاين اله ترمجة إال يف هذا الكتاب ديوج

 ةلفقه املالكي رة، وبيانو من الدول اجملا ندلس وغريهاونشأته يف املنطقة، وعند أهل األوتأثريه 
موقفه من و  ،واعهوأن لكتب التفسري ودراسة أمثلة، القراءات وأثرهاو  املنطقة، وأثره يف ةوالظاهري
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نواع  ة أليلادراسة مث، و عيجتمااآلداب والتوجيه االو  املواعظو سرائيليات، واللغة،، إلاو  العقيدة،
الرأي ني من التفسري بعلى نوععن علم التفسري وأَهيته، وأمثلة ، و سري يف غرب إفريقيةاكتب التف
 .املذموم، مث اخلاَتةو  احملمود،

قد ترجم فيه و تناول فيه بيان ترمجة املفسرين يف غرب إفريقيا بعامة، بن طرهوين إن الباح َّ ا
 ،لةة شامموريتانيا، وهي ترمجو  تونسو اجلزائر و  رباملغما بني  فريقياإغرب الكثري من املفسرين يف 

سريع ميكننا مبعرفة املفسرين وترمجتهم. وبعد هذا العرض ال جانبيف  امنه ويستفيد وتوّسع فيها،
 القول إن هذا اجلانب هو الوحيد الذي ميكن االستفادة منه وهو ترمجته للشيخ عبد اهلل بن فودي.

 
يخ عبداهلل بن منهج الش. ِب َّ مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن، بعنوان: 2

 ، تقدمي الطالب: حممد تاسع َّندي، وهي رسالته اليت حصلفودي في التفسير وعلوم القرآن
م(، 2114-2113) ه  ( واملوافق1425-1424) هبا على الدرجة العاملية الدكتوراه، يف سنة:

(، وتقع يف جملد واحد كبري ضخم، حتت إشراف األستاذ الدكتور حممد 613صفحاهتا )وعدد 
عبد التواب أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك بكلية أصول الدين جامعة األزهر سابقا، ورئيس 
 قسم التفسري وعلوم القرآن بكلية أصول الدين باجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد بكستان.

م الباح َّ َّندي رسالته إىل مقدمة، وَتهيد، وثالث فصول، وبابني. ويف التمهيد بنيم ما يتعلق قسّ 
ِبياة الشيخ عبد اهلل بن فودي، من نشأته، وعصره دينيا، وسياسيا، ومكانته العلمية، وآثاره، 

ه، جوحركة التفسري يف نيجرييا؛ وأشار إىل الكتب املؤلفة يف التفسري وأنواعه، ومصادره ومنه
وموقفه من الروايات واالسرائيليات، وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، واهتمامه بذكر القراءات 
واملسائل اللغوية، وعنايته باجلانب العقدي من الفرق والفالسفة وبآيات الصفات، وعنايته 

صائص بالقضايا االصولية والفقهية، وباجلانب اإلشاري، والرتبوي واإلصالحي، وفيما يتعلق خب
التفسري ومقارنته بتفسري رد االذهان إىل معاين القرآن، مع عامة تفاسري خمتلفة االجتاهات؛ فمثال 
تفسري القرآن العظيم البن كثري، ومعاَل التنزيل للبغوي، ولباب التأويل للخازن، مع تقومي عام 

 لتفسري الشيخ عبد اهلل بن فودي، مث اخلاَتة. 
جانبا من جوانب  البح َّ وهو جزئي هلذا املوضوع وهو الشيخ  وهذا الباح َّ َّندي قد تناول

ع عبد اهلل بن فودي أحد املفسرين النيجرييني من أهل املنطقة، بعد ترمجته وتعريف تفسريه، وتوس
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فيه، وإن كان ذلك جهد مبذول يف بابه مع قصره على عاَل واحد من علماء تلك املنطقة، وهذا 
 واحد من جوانبه. ما سيتفيد منه البح َّ يف تغطية

 
ذهان ألاالقراءات المتواترة وتأثيرها على المفسرين دراسة مختارة من رد : .ِب َّ بعنوان3

اليت حصل  رسالته وهو ،إبراهيم حممد فضل ،محمود جومي إلى معاني القرآن للشيخ أبي بكر
الدكتور ستاذ (، حتت إشراف األ211م(، وعدد صفحاهتا )2111) جستري يف سنة هبا درجة املا

-أكادميية الدراسات اإلسالمية جامعة ماليا ،عبداهلل حفظه، بقسم القرآن واحلدي َّ ىمصطف
 ماليزيا. 

قّسم الباح َّ إبراهيم فضل رسالته إىل مقدمة وأربع فصول ومباح َّ، وخاَتة، وتناول مبادئ علم 
يًان موجزاً ا. وقدمم بالقراءات، ونبذة عن نشأهتا وتطوراهتا، وأقسامها، وُحكمها، وضواهبا، وأركاهن

تها ل منزو  ،التفسريبعالقة القراءات ، وذكر العشرة ورواهتم ومذاهبهم وطرقهم ترمجة القراءعن 
. وتناول شخصية يهمامثلة التبينية فمع األواملتأخرين املتقدمني تفاسري  يف كتبها مما إهت، و وأثرها
دراسة ، و إليه تهونسب ،ومكانته ،هوموضوعات ،منهجهالكتاب، والتعرف إىل  وحمتويات املؤلف
، حكام العقديةألايف استنباط  رهاأث، و مجع اآليات اليت وردت فيها القراءاتنه، وذلك يف خمتارة م

 ، مث اخلاَتة.اللغوية، و الفقهيةو 
وهذا الباح َّ فصل قد تناول أيضا جانبا من جوانب هذا املوضوع وهو الشيخ أبو بكر حممود 

وسمع النيجرييني، وهو أيضا من أهل املنطقة، بعد ترمجته وتعريف تفسريه، وتجومي أحد املفسرين 
 يف جانب توجيه القراءات اليت هلا أثر يف تفسري القرآن.

الرسائل أثرت  كتل أن ِبثنا عن الدراسات السابقة كلها يف املنهجية واحملتويات، مع َيتلفو 
فسري وعلوم هلل بن فودي ومنهجه يف التيف ترمجة الشيخني الشيخ عبد ا مباشرةالبح َّ بصورة 

 بكر حممود الرسالة الثانية تفيد يف ترمجة الشيخ أيب وأماالقرآن وخاصة يف الرسالة األوىل والثالثة؛ 
 أنا. منه ستفادةالا كيفية يفاً ومرشد اً،مهم دليالأيضا  أعتبه والذيجومي ومنهجه يف التفسري 

 املوضوع ناولتي منهاَل اي  أَ أن  إال ؛شكالاأل من بشكل البح َّ اهذاء إثر  يف مُ هِ سْ تُ سَ هذه الرسائل 
رين ؛ مما سيسمح بالوقوف على آثار هؤالء املفسبح َّهذا ال إليه سعىي الذي النحو على بشكل

مساَهتهم يف إغناء الرتاث العلمي لالمة اإلسالمية يف ميدان تفسري القرآن وعلومه؛ ولذا فإن 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

12 

 

االستقراء العلمي التفسري هلوالء العلماء األجالء ومجع املتوافر منهم. الباح َّ سريكز على 
 باألمور اآلتية: البح َّهذا  َيتلفو 

التعريف باملكانة واجلهود املختلفة هلوالء املفسرين النيجرييني، والوقوف على الثقافة  -1
 والعلوم اإلسالمية يف مناطق نيجرييا.

 استقراء منهج الشيخني يف تفسري القرآن. -2
 دراسة مقارنة بني تفسريين ماهلا وماعليها، واالكتفاء هبما. -3
االكتفاء مبنهج املفسرين دراسة مقارنة بني تفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل لعبد  -4

اهلل، ورد األذهان إىل معاين القرآن أليب بكر جومي. وال مانع من االستفاد من التفاسري 
تماد على منهج ا ملا فيها من املفسرين البارزين، مث االعاليت ألفت بالعربية يف نيجرييا نظر 

املفّسَرْين؛ ولعل هذه الدراسة تسهم يف إظهار منهجهم يف التفسري وعلوم القرآن، واليت 
 م.تدرس وتقارن بني املناهج املختلفة اليت تنري العقول بعلمهم، وتبلغ السالكني بنَتاِجه

 
 منهج البحثسابعا: 

 تقضي سلوك عدد من املناهج العلمية اليت تتمثل أبرازها يف اآليت:إن طبيعة البح َّ 
ن مجع املواد العلمية املدونة عن املفسرين النيجرييني مستقرائي الوصفي، اال المنهج: -1

نواعه وألوانه، أبالتفسري و  الدراسةبخالل املصادر واملراجع اليت تناولت أوضاع املنطقة 
  .ومسائله

 ،جرييادراسة َّنوذجية مقارنة بني التفسريين لدى علماء نيىة لتوظيفيتم  المقارن المنهج: -2
فكار للشيخني، وبيان منهجهما وموقفهما، يف راء واألوإبراز ماهلا وما عليها من األ

، واليت مع النصوص هماوَتيز كل منهما يف التفسري من خالل تعامل ،ختالفواال تفاقاال
 النيجريي عامة قدميا وحديثا.صالحي يف اجملتمع أدت إىل التجديد اإل

 هيكل الدراسة البحث
 حتتوي هذه الدراسة على مقدمة، وأربعة فصول ومباح َّ ومطالب، وخاَتة:

يشمل و التفسير والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علمــــاء نيجيريـــا؛  الفصل االول
 على مخسة مباح َّ:
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 التفسري واملفس         رون. ج       ه         َّ من      ات البح      ف مبصطلح         التعري: ولالمبحث اال
 .صالحية فيهاركة اإلاحلسالم و ودخول اإل موقعها جغرافياً  التعريف بنيجرييا :المبحث الثاني
   .ا        نيجريي ة يف   سالم والثقافة العربياإل ج نشر   العلمية ومنه ةاحلرك ازدهار :الثالمبحث الث
 .دى علماء نيجريياوعلومه ل سريفواملفسرين يف تعامل الت كتب التفسريأشهر   :رابعالالمبحث 
        ا.يف نيجريياته اع     د       بإه و      وان         ه وأل       واع          وأن ري          التفس ادر          مص :خامسالمبحث ال

يشمل على و الفصل الثاني التعريف بـــالمفّســـريْـــن وتفــــسيَريْــــهما والبيئـــة التــي أثرا فـيـهـا؛ 
 مخسة مباح َّ:
 .رآن         ق  اين ال        عم       ان إىل        ذهاال رد فسري     ف بت      ري       ع  الت ول:المبحث اال

 .ه       شخصيت ةترمجو ان       ذهاال رد فّسر       ف مبُ ي   ر       التع المبحث الثاني:
 التع     ري       ف بت    فسري ضي      اء الت      أوي            ل يف مع    اين التنزي    ل.المبحث الثالث: 
 .ه      شخصيت ةترمجو ل      أوي       اء الت     ضي فّسر      ف مبُ ير      التع المبحث الرابع:
 ت يف املفس      ري         ن.ر      ي أث   ة الت      ة البيئ      رف         مع: المبحث الخامس

يشمل على أربعة و الفصل الثالث: منهـج الُمَفّسـرْين وأفكـــارهمـا في التعامـل تفسيـر القــرآن؛ 
 مباح َّ مطلبني.
       م    ؤل   ف رد االذه     ان إل       ى مع       اين الق     رآن. ج   نهم     ول:المبحث اال

  م    ؤلف ضي     اء الت   أي      ل ف   ي مع   اين التنزي    ل. ج   نهم المبحث الثاني:
     أفكار الشيخ أبوبكر حممود جومي يف تفسريه.المطلب االول: 
  هان إىل معاين القرآن يف التعامل بالتفسرد االذمنهج بيان أنواع  المبحث الثالث:
  ضياء التأويل يف معاين التنزيل يف التعامل بالتفسمنهج بيان أنواع  المبحث الرابع:
 أفكار الشيخ عبد اهلل بن فودي يف تفسريه.المطلب االول: 
ويشمل على  ؛التأويـــلذهــان وضيــاء اال دراســـة مقـــارنــة بين التفسيــَريْــِن رد الفصل الرابع:

  أربعة مباح َّ وثالثة مطالب.
 .دراس    ة مق ارن    ة منه   جه  م     ا يف الت    ألي       ف والت    فس      ري ول:المبحث اال

 .الت    فس       ري يفدراس      ة مق    ارن   ة من   ه    جهم    ا  المبحث الثاني:
 .مق ارن    ة ف       ي مص     ادرَه    ادراس   ة  المبحث الثالث:
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 .دراس     ة مق    ارن   ة ف   ي أفك   ارَه      ا ول:المطلب اال
 اإليجابية لتفسير ضياء التأويل ورد االذهان إلى معاني القرآن المبحث الرابع: اآلثار

 أثر ضياء التأويل يف رد االذهان.: المطلب االول
 يف اجملتمع النيجريي. التأويل ورد االذهانأثر ضياء : المطلب الثاني

 (.أهم النتائ ج والتوصي    ات: )اخلاَت  ة
 قائمة المصادر والمراجع. 

 .الفه    ارس
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 والمفسرون ومعالم التكوين المعرفي لدى علماء نيجيريا التفسير: ولالفصل اال
 واملفسرون  التفسريالتعريف مبصطلحات البح َّ منهج  ول:املبح َّ األ

 صالحية فيهاسالم وحركة اإلودخول اإل رافياً غج التعريف بنيجرييا املبح َّ الثاين:
 ا  سالم والثقافة العربية يف نيجريياال احلركة العلمية ومنهج نشر ازدهار املبح َّ الثال َّ:
 نيجريياعلماء  وعلومه لدى أشهر كتب التفسريواملفسرين يف تعامل التفسري املبح َّ الرابع:

 داعاته من املنظوماتإبمصادر التفسري وأنواعه وألوانه وعلومه و  املبح َّ اخلامس:
 

 تمهيد
نتحدي َّ هذا الفصل عن التفسري واملفسرين، ومعاَل التكوين املعريف لدى علماء نيجرييا، مع 

غرفيا، جتعريف نيجرييا  عنوبيان موجز ذكر شيء من مصطلحات البح َّ ومنهاج التفسري، 
 دهار وباز .حىت مشل مجيع مناطقها املختلفة ؛فيهاواحلركة اإلصالحية سالم دخول اإلة وكيفي
، تلقيال وكيفية ريس التفسمبعىن جمال ؛القرآن باللغة احمللية كيفية تعامل تفسريو العلمية فيها،  ةاحلرك

 وبيان موجز عن املنهج ومنطلقاته.
يها، الوسائل إىل فهم تلك املؤلفات، واستخراج ما فإن فهم مناهج املؤلفني وأساليبهم لقد أعظم 

واملقارنة بني مناهج املفسرين النيجرييني يف تفاسريهم من العلوم واملعارف. وقد ظهرت يف عصرنا 
احلاضر فكرة دراسة مناهج املفسرين، وتصنيف تفاسريهم حسب العلوم املستودعة فيها؛ فما 

قرآن بأقوال بالقرآن أو تفسري القرآن بالسنة أو تفسري ال أكثر فيه املؤلفون من ذكر تفسري القرآن
الصحابة؛ معا من قُ بَ ْيل التفسري باملأثور؛ وما كان طابعه ذكر أقوال الفقهاء وحتليل املسائل 
الفقهية، وصنمف يف عداد التفسري الفقهي؛ وما أُودع فيه من املسائل اللغوية العميقة كان يف زمرة 

 ذا.التفسري اللغوي، وهك
اء التأويل في معاني ضيوجاءت هذه الرسالة تتَبىنم فكرة دراسة َّنوذجية مقارنة بني التفسيَ ْرين )

اث ( من أهل املنطقة تلبية ملعطيات العصر، وإحَياءً لرت رد االذهان إلى معاني القرآن( و)التنزيل
بد أن ناهجه، الوجهود العلماء األجالء هلذه البالد. فالدارس حينما يدرس أصول التفسري وم

ميّر مبوضوعات من مناهج املفسرين النيجرييني؛ فهي من متطلبات املنهج االساسية. وعلى الرغم 
من كل هذه األَهية املعطاة ملناهج هؤالء العلماء األفاضل يف تفسريهم؛ إال أنين أقف على كتب 
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يص واحد  منهم و ختصالتفسري اليت ألفت باللغة العربية يف بيان مناهجهم إما على العموم، أ
بالدراسة املستفيضة؛ فرأيت أن أمجع يف هذا السفر أبرز منهج املفسرين وباألخص منهم الشيخ 
العالمة امللقب بنادر زمان املفّسر عبداهلل بن فودي املعروف )بعبد اهلل غندو(، والشيخ العالمة 

لعلم طلبة، وسائر عشاق ااملفّسر أبوبكر حممود جومي؛ حىت أقّدم للدارسني والدراسات من ال
واملعرفة يف هذه البالد؛ علها تكون هلم مدَخال للوقوف على معاَل منهجهما يف التفسري، ودليال 
ينري الدرب للسائرين لتبيني مناهج وجهود علماء أسالفنا يف التفسري وغريه من مواّد الدراسات 

 االسالمية.
فسري العقل، مع هذه الثلة املباركة من أهل التوإن هذه الرسالة تعني طالب العلم وغريه يف جهد 

الذين كشفوا عن كنز عظيم من كنوز القرآن؛ فمنهم من أفاض اهلل عليه وعرف به، ووّجه أنظار 
املفسرين إليه؛ ومنهم من اقرتح خطوات كمدخل له ومنهم من وضع منهجا للّسري عليه ومنهم 

 من عدمد أنواعه، وهكذا.
 ثي يف هذه املرحلةلتكون موضوع ِب بني هذين الكتابني يف التفسري الدراسة دعاين إىل اختيارما و 

وجا يف ذهين نض أن فكرة هذين املفسرين كانت تزدادنظراً إىل  األخرية يف الدراسات األكادميية؛
 .أدرس مادة مناهج املفسرينعند ما كنُت و  ،يوما بعد يوم

قيامة يف مي، والقبول واحلسن، إىل والرفعة يوم الفنسأل اهلل هلم الثواب اجلزيل من رب العرش الكر 
الدرجات العلى من اجلنة؛ حي َّ كانوا أول من فتح اهلل على أيديهم هذا العلم اجلليل تفسري: 

 القرآن الكرمي. 
 

 منهج التفسير والمفسرون بمصطلحات البحث التعريف : ولالمبحث األ
 ،1ةعن معىن كلمة مسلك أو كلمة طريق َيتلف كلمة منهج يف معناها اللغوي  مما الشك فيه أن
َهاجا: ومنه قوله تعاىل ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

فإن املنهج  يف اصطالح الشارع؛ وأما، 2
تنع أن يسري اق ذيال سس النظرية القائمة يف ذهن املفسرأعم من املسلك، ونعين باملنهج هنا األ

                                                 
ددة حمققه طبعة جديالصـــــحا ، مختار الرازي،  حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الطريق الواض      ح، وهنج الطريق، انظر -1

 .321ص ، 1م (، من باب هنج ج1226-ه131)، 1ط العصرية،لة، املكتبة  ومشكو
 (.41) سورة املائدة اآلية: -2
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ل سالمة تطبيق هذا ليات اليت تكفوأما املسلك فنعين به اال آن؛القر  تفسريعليها أثناء البح َّ يف 
املنهج وهدفه  معدراستنا يف  ألننا نتعامل ؛ومن هنا فضلنا كلمة مسلك .املنهج وحتقيق أهدافه

  مع املنهج ذاته. ال
ني على يواملقصود مبناهج املفسرين على وجه العموم، ومنطلقاته، عموما مناهج املفسرين النيجري 

ذلك الطريق الواضح القرآن، و  الطريق اليت يتبعها املفسرون يف تفسري مبعىن هووجه اخلصوص؛ 
له طريق خاص  ّسرولكل مف ؛معاين كالم اهلل تعاىل وكيفية تعامله نالذي يسلكه املفّسر يف بيا

 .صطالحياللغوي واال نيتعريفالبني قوية به لذلك هناك عالقة  ه؛َيص
يطلق على كل فن من الفنون؛ فمثال ذلك عند أهل احلدي َّ يقال املنهج العلمية إن املنهج 

لقراءة الكتب املعني على التزود بالثقافة الضرورية يف احلدي َّ، ومنهج علمي لقراءة املتون احلدي َّ 
ومنهج يف القرآن وهو منهج لكيفيىة مراجعة القرآن الكرمي، ومنهج املفسرين أو مناهج املفسرين، 

 1ا.وهكذ
فمنهم من  ؛ختلفت أنظار املفسرين وطرقهم ومناهجهم ىف التفسري تبعا الختالف مشارهبملقد ا

 ؛املتصلة هبذه املعاىن ،ياتالغلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبريا ىف شرح ا
من نهم مو  ؛ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبريا ىف هذه النواحى

 خالق والتصوف واملواعظ وآيات اهلل ىفمن توسع ىف األمنهم و ؛ توسع ىف القصص واألخبار
ومنهم من  ،ومنهم من أوجز واختصر ؛كذلك كان من املفسرين من أطال. األنفس واآلفاق

 2.توسط بني هذا وذاك
 ص اليت يتميزواخلصائالطرائق  املقصودهبا مناهج املفسرين على مصطلح املفسرين،إن منهج أو 
لشروط اليت ا أوق يالطريق امللتزم مبعين أّن مناهج املفسرين هي الطر  ، وهوا تقدمهبا التفسري كم

طه يف طرق، واملفسرون منهم من يذكر شر الناهج متنوعة ومتعددة م يوه ،اتبعوها يف تفسريهم
يف تفسريه  رسلكها املفسّ فإذا كانت املناهج هي الطرق اليت  ؛يذكر ذلك ومنهم من ال ،تفسريه

له  ن لكل مفس رإ .أصبحت مميزات وخصائص له يف تفسريه أو له يف التفسري فأصبحت قواعد

                                                 
 ،1ه           ج1421ول الا صدار، االالكتب والمقاالت التي تكلمت عن هناهجحممد بن عبد الرمحن الطاسان،  انظر -1

 .2-1ص 
 .11، ص 1ج، املرجع نفسه -2
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وابن   .يف تفسريه والقرطيب منهجه .بن جرير فمنهجه يف تفسريهافمثال  ،يف كتابه اً منهج خاص
 أن ينصم  أو ،هسري تف مقدمةإما أن ينصم ويشرط منهجه، يف  .وهكذا .كثري منهجه يف تفسريه

 1.تتبعالوإما أن يُ ْعلم منهجه عن طريق االستقراء و  ؛عليه يف مواضع متفرقةو 
أن  بتأحبف ؛عدد املفسرين النيجريينبني أيدينا بعد ما رأينا هذا املوضوع الذي  ومن هنا يظهر

 تلك يف القرآن، فالبد من معرفة مناهجهم على العموم على مناهجهم يف تفسريالناس لع طّ ي
 كثرية يف نيجرييا ريساأن التفالتفسريين املذكورين. وأعلم ، صوصوجه اخلاملنطقة )نيجرييا( وعلى 

سلمني واهتما يرجع إىل كثرة املهذا املطوالت، واملختصرات، و والتفسري من  للقرآن بني الرتمجة ما
وصل سكاهنا فقد  فيها، اللغات واللهجات اليتعدد إىل كثرة أيضا  مهم بكتاب اهلل تعاىل، ويرجع

وصل قد فأما اللغات واهلجات،  هم مسلمون.مخس وستني  هم مليون نسبة، ومننيئة وستاإيل م
 اللغة العربية، وهذا إضافة إىل ؛القرآن بلغته وهلجته وسبعني، فكل مفّسر يفسر ائتنيأيضا إىل م

 وسيأيت بيان ذلك يف موضعه. ،تقدم كما  من عادات مسلمي نيجرييا
وانطالقا مما ما تقدم من هذا املفهوم الشامل ملنهج املفسرين،ن أو مناهج املفسرين؛ قد قلنا، هو 
الطريق اليت يتبعها املفسرون يف تفسري القرآن، وذلك أن منهم الذي يعتمد على الرواية، ومنهم 

يات، منها ممن يعتمد على الدراية، ومنهم من جيمع بني الرواية والدراية فيه. ومن هنا برزت مس
"التفسري باملأثور، والتفسري املوضوعي، والصويف اإلشاري، والعلمي؛ وكل هذه الطرق تدخل حتت  

 كلمة منهج أو مناهج.
 

 جغرافياا ودخول اإلسالم والحركة اإلصالحية فيها نيجيرياالمبحث الثاني: التعريف 
ة اإلسالم واحلركة االصالحية فيها، جيعلنا نعر ف دول ودخول جغرافياً نيجرييا  أن احلدي َّ عن

نيجرييا جغرافيًا من حي َّ مسافاهتا وجودها، وحددها، وسكاهنا، ونسبة املسلمني، واملسحيني 
فيها، وجيهاهتا اليت حتيطها )مشال وجنوب وشرق وغرب(. وأهناَل تكن هبذا االسم وهبذا الشكل 

لتاسع عشر امليالدي حني اقتحم املستعمرون االجنليزي تلك املوجود اليوم إال يف أواخر القرن ا
املنطقة، واستولوا عليها؛ فكانت تقع يف املنطقة اليت كان العرب يطلقون عليها بالد السودان أو 

 بالد التكرور.
                                                 

  .1ص، 1 ، جمناهج المفسرين ،حماضرة بعنوان ،مد بن إبراهيم آل الشيخانظر عبد العزيز بن حم -1
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من املعلوم أن التاريخ يعد من بني العلوم النقلية فله مكانة الجتهل، ومزية. ال تنكر، وله أثره 
 دفع عجلة التقدم؛ ألن دارسة التاريخ تكون تسلية بذكرى الوقائع واألخبار فقط؛ بل القوي يف

إهنا تذكرة وتربية بأحوال األمم املا ضية، وبيئاهتم املختلفة يف األعصر السابقة، لتحسن احلاضر. 
 1لحاضر.ل املاضي وينب هنابنه يذكرنا فإ مرومهما يكن اال

                                                 
يف  ،(م1221 -                              ه 1321)، 2، عثمان بن فودي الفالين، طسالم في نيجيريااإللوري، اهلل اال آدم عبد :انظر -1

 .11، ص1، ج1املقدمة ط
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 أوالا: تعريف دولة نيجيريا
كلمة نيجرييا، فهي كلمة حمرمفة من نيغرو االتنية االصل معناها الزجني الصغري واالسود القصري،   أما

وقد أطلقتها االمم القدمية على سكان غرب إفريقيا، كما أطلق العرب عليهم كلمة الزنج أو 
ن، مث و النوبة، أو السودان، وأطلقو كلمة نيل السودان على هنرهم الذي ينبع من أعايل فوتا جال

 2مث ينحدر جنوبا إىل ثغر )ُلوُكوَجا(؛ 1جيري شرق إىل نواحي الصحراء الكبى مارا ببالد تُ ْنُبْكُتو،
فيتحد اإلثنان  5، التابع من سفح جبال كمورن؛4اآليت من بالد أََدَماَوى 3حي َّ يلتقي به هنر بِْنِوي

  6.يف احمليط األطلسي بنواحي خليج بنني
ا. وقد تطلق على كافة الزنوج الشرقيني باسرتاليا وإندونيسيا والغربيني بإفريقيإذًا  كلمة نيجرييا 

حتدث الرحالة االوائل عن نيغرو ضمن مشاهداهتم للبالد اليت مّرهبا هريودت أبو التاريخ بالقرن 
اخلامس قبل امليالد، وقد ذكر يف أثناء كالمه مشال افريقيا وصحراء ليبيا. وكلمة نيجرييا باملعىن 
العام، تعين ما حول بالد نيغرو، أو ما حول وادي النيجر، وهو اسم مستمد من الزجني االسود  
كما تقدم، مث أطلقوه على النهر املنسوب إىل الزنج، ومسوه هنر نيغرو؛ أي نيل الزنج أو نيل 

  2السودان؛ فأخذت البالد امسها من ذلك.
فرنج بان وتبعهم سائر اإلفرنج، ويظهر أن اإلوأول من أطلق اسم نيجرييا على هذه البالد هم األس

والعرب اتفقوا باملصادفة على تسمية هذه البالد مبا يدل على األسود وإن كانت ألفاظهم ولغاهتم 
( من خطوط أسفل خط االستواء، وحتّدها 31مشاالً درجة ) 14و4. وتقع نيجرييا ما بني 1خمتلفة

                                                 
افية، مية، وفيها علماء أجالء وآثار دينية وثقس  الاإل، وهي مدينة قدمية حتت الدولة مالدولة  مشال وهي مدينة تقع يف -1

، من فريقياإاليت َتر هبا إىل ش    رق  س    الم يف نيجرييا، وإحدى الطرق والقوافلهبا االدخل اليت   رقالطمنذ س    نني، وإحدى 
 نيجرييا.-جيهة والية صكتو

 عاصمة الفيدرلية )أبوجا(.ا، وهي جماورة لمشال نيجريي اتيية كوغي إحدى والالوهي مدينة تابعة لو  -2
 ة جوس، ونصرَا َوا.لواليني مشاهلا، وجنوهبا، وجماورة بفاصلة وهي ، وهي مدينة تقع يف مشال نيجرييا -3
 .الشماليةا ياهتي مدينة تقع يف نيجرييا وإحدى والوه -4
 ها.لدولة نيجرييا يف مشال شرق جماورةوهي دولة مستقلة، و  -5

 .13ص، 1، جسالم في نيجيريااإللوري، إلاهلل ا آدم عبدالسابق يف  -6
ديمه وحديثه، ق صـــغير يلقي ال ـــوء على تاريخ هذد البالدس موجزتاريخ نيجيريا قامو لوري، إلآدم عبد اهلل اانظر  -2

 .21ص، 1سالمي باغيغي نيجرييا، جإلريب االع عميد املركز
 .21ص، 1ج ،املرجع نفسه -1
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ها  منطقة النيجر، وجنوباً احمليط االطلسي. وأما مسافتشرقاً بالد كمرون، وغرباً الداهومي، ومشاالً 
( والية. وعاصمتها )أبوجا( منطقة العاصمة الفيدرلية، تقع يف 36( مياًل مربعاً، )332،162)

وسط نيجرييا، وكانت قدميا عاصمتها مدينة الغوس انتقلت من الغوس إىل أبوجا اليت أصبحت 
ن ذلك حتت حكومة عسرية إبراهيم بباجندا رئساً م(، وكا1222عاصمة جديدة هلا يف سنة )

( مليون حاليا، واعتماداً على إحصائية ُأجريت يف عام 121للدولة، وعدد سكاهنا وصل إىل )
(2116.) 

أما الديانات فهي اإلسالم، مث املسيحية، والوثنية. أما املسلمون فهم مخس وستون يف املائة تقريباً، 
 1عدد قبائل ة تقريبا، والوثنيون وغريهم مخسة عشرة يف املائة تقريبا، وإنواملسيحيون ثالثون يف املائ

ها نيجرييا حنو مائتني وسبعني قبيلة تقريبا؛ لكل واحد منها لغتها اخلاصة جتهلها جارهتا، وال تفهم
  2.إال بالتعلم

يد، "وَل لويتكلمون مبختلف اللغات واللهجات وَيتلفون فيما بينهم يف اهليئات والعادات والتقا
تتحد هذه القبائل حتت حكومة واحدة قبل االحتالل االريّب وَل تنصر هذه البالد يف بوتقة هذا 

م(؛ وإَّنا كان العرب يطلقون على هذه النواحي كلها 1214االسم املعروف به اليوم قبل سنة ) 
 و اآليت: على النح أما القبائل الرئيسية يف نيجرييا فهي 3باسم السودان الغريب أو بالد التكرور"؛

                                                 
ثرة وفوق وهم دون الشعب ك ،القبائل مجع قبيلة وهم جيل من الناس يسكنون ناحية من القطر ويتكلمون بلغة موحدة -1

 .البطن قلة
 .25ص، 1جتاريخ نيجيريا،  موجز ،لورياإلالسابق، آدم عبد اهلل يف  -2
 .25ص، 1ج، املرجع نفسه -3
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تا3، وقبائل يُورُبَا2وقبائل ِإيْ ُبو 1قبائل َهْوَسا،  .6، وقبائل نُويف 5، وقبائل َكانُورِي بَ ْرنُو4، وقبائل ُفالم
 

 
أما السكان األصليني لتلك املنطقة فقد تعددت أقوال املؤرخني الذين حاولوا أن يعرفوا السكان 

م الذين اختلف املؤرحون يف موطنهم األصلي ويف تاريخ هجرهتاألولني هلذه البالد؛ قبل الزنوج 
إىل هذه البالد؛ ولكن الذي عرف هو هجرات السا ميني واحلاميني اليت تتابعت من آسيا إىل 
إفريقيا ومن مشال إفريقيا إىل غرهبا منذ آالف السنني واليت حصلت ألسباب خمتلفة منها السعي 

 ات العدو إىل حي َّ األمن والسالم.وراء العيش، ومنها الفرار من هجم
وكان املهاجرون اجلدد يهامجون األولني وجيلوهنم من أماكنهم ليحتلوها بدورهم؛ فيفر أولئك إىل 
الغابات والسواحل؛ حي َّ جيدون الرتبة خصبة ويأمنون على أنفسهم من غارات املستعمرين 

                                                 
،  ريقيا تداوالفإرب لغات غ ش  هرأ، ولغتهم قاليماأل ويتوزعون يف س  ائرقليم الش  مايل الغريب هوس  ا فموطنهم االيلة أما قب -1
 لنيجر، وغانة، ومايل، وسنغال، وكمرون.كا
 الإتتكون  غري بعيد منذ قرن إىل اآلن، كانت قبائل متفرقة الجتمعها أية رابطة وال يبو فهي فطري ة إىل عه ديل ة إأم ا قب -2

 يلة يوربا.لقب ، وجماورةالشرقي م اجلنويبقلياألفموطنهم ؛ من عائلة واحدة
 .وميهاقليم الشمايل وإىل بالد الدإلليم اجلنويب الغريب وميتد إىل اقاإليوربا فموطنهم بيلة أما قب -3
لذين نزلوا ، واحلضريون وهم امواألغنان وهم رعاة البقرة البدويو  :قسمانقليم الشمايل فهم اإلفالنة من سكان يلة أما قب -4

 .موا إىل قبيلة هوسانسيتهم يف القبائل اجملاورة بعضهم انضجباملدن واختلطوا بأهلها وذابت 
شاد والكمرون اورة مثل تاجملالبالد  ، وميتد إىلشمال الشرقي من نيجريياالموطنهم وبالدهم ب قعيف برنويلة َكانُورِي أما قب -5

 .ليزياالجنالستعمار ا يف تلك البالد، ألجلمتفرّقون وموّزعون والنيجر، وهم 
ا، جنوهبا و مشاهل بنيموزعون نهم من نزلوا على ضفاف مشال نيجرييا فمنهم من سكن ضمن يوربا وهم نويف فميلة أما قب -6

 .121-126 ص، 1ج، املرجع نفسه
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عمروا مشال بعضهم من الذين است املهامجني. واحندرت قبائل نيجرييا احلاضرة من أجناس خمتلفة
إفريقيا وطرفا من غرهبا كالفينيقيني والقرطاجيني والروم والعرب والبر، وبعضهم من املصريني 
واالحباش والنوبيني والبنتوس؛ ومن هذا االمم نشأت قبائل نيجرييا املختلفة، وتزوجت مع بعضها، 

ألوىل إال بشئ من آثار اللغات واختلطت حىت صعب على املؤرخني إرجاعها إىل أصوهلا ا
والعادات والتقاليد، وذلك لعدم انتشار الكتابة أو إنسحاء خملفاهتم مع توايل احلروب ومع كثرة 

 1.التنقالت ومرور األجيال املتعاقبة
 ثانيا: الكالم الموجز عن دخول اإلسالم في نيجيريا

أما دخوله  دخول اإلسالم يف نيجرييا.أما الكالم عن دخول اإلسالم يف غرب إفريقيا أوالً مث عن 
يف إفريقيا أمر جلي، وقد دخل االسالم يف غرب افريقيا يف وقت مبكر حىت مشل مجيع مناطقها؛ 
فقد ثبت وجود الصلة بني مشال إفريقيا وغرهبا قبل ظهور اإلسالم مبئات السنني، ولذلك صار 

 إىل مشاهلا. من السهل أن يصل نفوذ اإلسالم على غرهبا على إثر دخوله
 -حي َّ يقول فيه "إن دخول اإلسالم إىل غرب إفريقيا  2وقد صرح الشيخ عبد اهلل بن فودي؛

يعين غرب إفريقيا كان بالقرن األول اهلجري على يد عقبة بن نافع الصحايب اجلليل؛ إذ إنه وصل 
قبة بنت ع إىل قبيلة من قبائل الروم فدعاهم إىل اإلسالم فأسلم ملكهم من غري قتال، وتزوج

ذلك امللك وامسها بج منع، فولدت له أوالدا نشأوا يف بالد أمهم وتكلموا بلغة أبيهم إىل أن قال 
 3."هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة العلماء الذين َيرجون من بالد فوتا"

ب القد دخل اإلسالم يف مشال إفريقيا على إثر دخوله القطر املصري ضمن فتوحات عمر بن اخلط
  الذي عنيم عمرو بن العاص على مصر والشام، مث عني عمرو بدوره عقبة بن نافع الفهري

لفتح مشال إفريقيا؛ فسار عقبة إىل أطراف املغرب فدخل عاصمة غانا العليا القدمية فكان لذلك 
 4.دخول اإلسالم إىل غرب إفريقيا

                                                 
 .26-25ص، 1جتاريخ نيجيريا،  موجز لوري،اإلآدم عبد اهلل ، السابقيف  -1
لزمان ابن حممد فودي، أبو حممد، ويلقب بنادر  اهلل بن حممد بن عثمان ص          ال بن هارون بن حممد بن جب  هو عبد  -2

 .طبع بصكتو ،بياتاألالورقات بجمع بعض مالي من تزين وعريب السودان يف كتابه 
 .26ص، 1ج بيات،األزين الورقات بجمع بعض مالي من تيف السابق، عبد اهلل بن فودي،  -3
، شارع 14ة، مكتبة وهب(م1215-ه                1415) ،1، طسالم اليوم وغدا في نيجيريااإللوري، اإلعبد اهلل آدم انظر  -4

 .42ص، 1عابدين، ج ،اجلمهورية
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منهم  سالم يف غرب إفريقيا؛ مث تلقاهأدخلوا اإلسالم يف املنطقة هم العرب، وهم أول من نشر اإل
العجم كالببر وسائر أجناس السودان، وطبقاهتم من ملوك وأمراء وعلماء وفقهاء وعّباد ونساك؛  
كل قد ساهم يف خدمة اإلسالم ونشره يف حدود إمكاناته وطاقاته. وميكن حصر أقسامهم 

طبقة ومن كل  أدعياء من كل الرئيسية يف األصناف اآلتية، فهم يستحقون أن يطلق عليهم لفظ
إن اإلسالم يف غرب إفريقيا  1.قبيل، وكانوا بالكيفية اليت َل يعرف أعداء اإلسالم أن أضروا هبا

 أطواراً:
دور النفوذ: فهو يف القرن األول اهلجري الذي طبق فيه النفوذ اإلسالم يف مجيع العاَل   -1

د تأثر اتني القارتني إال وقخصوصا قاريت آسيا وإفريقيا. وما من قطر أو مصر يف ه
بالنفوذ اإلسالمي منذ القرن األول اهلجري، ومن بني ذلك مجيع األقطار والبلدان 

 2.العامرة حينذاك بغرب إفريقيا
هو االعتناق واإلنتشار؛ فاإلسالم انتشر اتنشارا بطيئا يف بعض اجلهات على أيدي  -2

يدي نتشر انتشارًا هائال على أالتجار املتجولني أو على أيدي الدعاة اجملهولني، وا
 اجملاهدين وامللوك الفاحتني.

النضوج من حي َّ فهم اإلسالم يف أذهاهنم فيمتزج اإلميان بدمائهم؛ حىت يصريوا  -3
 3.ينظرون بعني االسالم ويتكلمون بلسان االسالم وحيكمون بشريعة االسالم

ملكهم  قائدهم أوذلك حني يعرتيهم الضعف والذبول والتدهور واخلمول؛ إما مبوت  -4
أو أمريهم أو إمامهم، ووقوع التنازع التناحر بينهم؛ فتذهب رحيهم وتضعف قوهتم، 
فتسام دولتهم باخلسف وكرامتهم بالبخس، وكان الناس يف غرب إفريقيا عموما على 

 ثالثة أقسام:
؛ والقسم هالقسم األول: املسلمون الذين آمنوا باهلل وأخلصوا هلل دينهم، وصدقوا ما عاهدوه علي

َل يهتدوا إىل اإلسالم وَل يرتضوا بالكفر بديال آخر؛ والقسم الثال َّ: الثاين: الكافرون الذين 
املنافقون الذين يرتددون بني هؤالء وهؤالء يظهرون اإلسالم بلساهنم، ويضمرون الكفر يف قلوهبم، 

                                                 
 .42ص، 1، جاملرجع نفسه -1
 .32ص، 1ج ،املرجع نفسه -2
 .32،ص1ج الفالني، بن فوديوسالم في نيجيريا والشيخ عثمان اإل، لورياإل عبد اهللآدم ، السابقيف  -3
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يها، م وشاركوا فويشاركون املسلمني يف شعائر دينهم. وإذا جاءت أعياد الكفر اندفعوا معه
وكانت اإلسالم ترجح دائما على كفة الكفر؛ حي َّ كان عدد املسلمني يزداد وال ينتقص، ويدخل 

 1.الوثنيون يف دين اهلل وحدانا وزرافات
 أما أصناف عن نشر اإلسالم يف غرب إفريقيا فيمكن حصرها يف ثالثة أصناف

عملوا  إفريقيا؛ فهم الذين هم الفاحتون الذين أقاموا دولة اإلسالم يف خمتلف ربوع -أ
على نشر اإلسالم أوال يف غرب إفريقيا، ووطدوا السبل ومهدوا الطرق بفتوحاهتم 
وأقاموا دوال إسالمية، وهم من أيام عقبة بن عامر الصحايب اجلليل، ومن وىل على 
إفريقيا من بعده حىت االدأرسة واملرابطني واحلفصيني واملوحدين واملالويني والوناغرة 

 2.السنغاليني والفالنيني والبناوينيو 
هم التجار املتجولون الذين ينقلون البضائع والسلع التجارية من مكان إىل مكان؛  -ب

فالقوافل اليت وصلت بني مشال إفريقيا وغرهبا. منذ تاريخ متوغل يف القدم كانوا من 
إلسالم كانوا االفيننيقيني والقرطاجنيني والرمان والعرب، وصح أن العرب يف صدر 

ينقلون بضائع األسلحة كالسيوف والرماح واملالبس الصوفية واحلريرية من مشال إفريقيا 
إىل غرهبا، ويتوزعون لبيعها يف غانة ومايل وتكرور وسنغي وكشنة وكنو وبرنو، مث 

 يعودون من هذه البالد بريش النعام والعاج والعبيد.
إلسالم، وذلك الذين مهدوا السبل للدعاة هم الدعاة الذين نشروا اإلسالم وحماسن ا -ت

اجملهولني الذين كانوا يتطوعون للدعوة يف أما كنهم، ويتوزعون أقاصيهم وأدانيهم، ال 
تيعثهم حكومة، وال تشرف عليهم إدارة وال تنظمهم قيادة، بل هم مبعثون يف تلك 

  3البقاع يستعملون خمتلف الوسائل املمكنة لنجاح دعوهتم.
ناف قد ربطوا بني مشال إفريقيا وغرهبا وقد أقاموا الدولة اإلسالمية يف التنقل بالتجارة وهؤالء األص

من هنا وهناك، وحماسن اإلسالم ساعدت وانتشرت فاستبان الدين وعمل باحلق. وهذا أهم ما 
؛ حي َّ أرسل الفاتح جرى يف كيفية دخول اإلسالم يف تلك املنطقة ابتداء من زمن عمر 

                                                 
 .31ص ، 1ج الفالني، سالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديواإل آدم عبد اهلل ،يف السابق -1
 .41ص، 1ج ،املرجع نفسه -2
 .41ص ، 1ج ،املرجع نفسه -3
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الصحايب اجلليل إىل مصر، وإىل يومنا هذا؛ ِبي َّ دارت أدوار خمتلفة وأصناف  عمرو بن العاص
خمتلفة حىت مشل هذه القارة وهذه املناطق من بني مشال إفريقيا وغرب إفريقيا، والصلة اليت تربطة 

 بينهما قوية حىت دخل اإلسالم  أغلب سكاهنا.
 ثالثاا: دخول اإلسالم فيها

بالذات عب الطرق والواسائل اليت ذكرنا سالفا فقد ساعدت على أما شأن دخول اإلسالم فيها 
انتشار اإلسالم فيها. هناك أهم الطرق التجارية القدمية اليت تربط بني مشال إفريقيا وغرهبا أيضا، 
واليت تساعدنا على التحديد وكيفية دخول اإلسالم فيها. وإذا نظرنا إىل موقعها من أقطار إفريقيا 

دخل منها اإلسالم إىل السودان الغريب، أن الطرق ثالثة الرئيسية من أهم طرق الشمالية اليت 
 1.القوافل اليت كانت والتزال خَتْرَتُِق الصحراء الكبى جنوبا؛ تلتقي كلها داخل نيجريية

 داخل نيجرييا. 4وينتهي يف بَرنُو 3، مار ا بفزمان، وكَوار2يبدأ من طرابلسأوال: 
يف حني إن الثال َّ يبدأ من تافللت يف املغرب وقد تفرع  5وينتهي يف كنويبدأ من تونس ثانيا: 

، فرعني أحدَها ميرُّ ِبِسجْلَماَسَة وتَ َغاَزَة، واآلخربتُ َوَت وأُوُدَغْسَت، فيجتمعان كالَها يف تُنبكتو
 ةومنها يتوجه شرقا إىل مدينة كنو. وهذه اخلريطة تبني  العالقات بني مشال إفريقيا وغرهبا عام

  6ونيجرييا خاصة.

                                                 
 .12ص ، 1م، ج1222، 1عام االسقالل، ط( 261-125) من الثقافة العربية في نيجيريا بكر، علي أبو نظرا -1
 ليبيا حاليا وعاصمة هلا. وهي مدينة تقع يف -2
ي ندوة فوانظر ش          فيع حممد أمحد،  ؛وهي منطقة تقع اليوم يف ش          رق مجهورية النيجر وما زالت حتمل نفس االس          م -3

افية بين الشــعوب ت الثقالعالقا فريقية العالقات على جانبي الصــحراءإلا جتماعي بين األقطارالثقافي واال التواصــل
اقعة شمال الصحراء فريقية الو اإل"التواصل الح اري بين المناطق العربية في ترسيخها سالم واللعةاإل وأثر فريقيةاإل

 .42ص ، 1م، ج1222ية الدعوة اإلسالمية، كل،  الكبرى كجنوبها
س   كن ت أما القبائل اليت، كمورون، وتش   اد والنيجرمجهورية  بني  مشال ش   رق نيجرييا يف حدود مايات وال إحدى وهي - 4

 .هم برنو البناويون نسبة إىل بلد كانوري، واليت تسمىفيها كثرية وأَهها قبيلة  
 سا.قبيلة هو  ها، وهي مركز مشهورة بالتجارية قدميا وحديثا، وأغلب قبائلمشال نيجريياواليات إحدى  وهي -5
 .14ص، 1، جالثقافة العربية في نيجيريا ، بكريف السابق، على أبو  -6
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إن طرق القوافل هذه إن دلت على شئ؛ فإَّنا تدل على العالقات التجارية القدمية اليت كانت 
وال تزال تربط بني مشايل إفريقيا وغرهبا؛ تلك العالقات اليت وصفها الرحالة بادرْت بأهنا أقدم من  

قات على الرغم من قدم هذه العالكل ما يتصور. والذي البد من اإلشارة إليه هبذا الصدد هو أنه 
التجارية اليت ذكرناها؛ فإن معظم املراجع اليت بأيدينا تشري إىل أن اإلسالم َل يتسّرب من مشال 
القارّة اإلفريقية إىل غرهبا تسرب السلعة التجارية؛ وإَّنا تسّرب بواسطة جسور، وهذه اجلسور هي 

ويف منطقة  لبحرية تشاد، وهي منطقة َتر هبا القوافل الدول اإلسالمية اليت قامت يف املنطقة اجملاورة
 1منحىن هنر النيجر، وهي املنطقة اليت َترُّ هبا القوافل الثالثة.

فلما جاء اإلسالم وقام العرب بقتح مصر، وامتدت فتوحاهتم إىل بَ ْرَقَة وطرابلس ويذكر املؤرخون 
ه  (، أراد أن يوغل جنوبا؛ فاستخلف 46)أن عقبة بن نافع الِفْهرِّي بعد أن نزل بَغَداُمَس سنة 

 على جيشه زهري بن قيس البلوي، مث سار بنفسه يف أربعمائة فارس وأربعمائة بعري ومثان مئة قربة
ماء حىت قدم وّدان وافتتحها، مث واصل زحفه جنوبا فاستوىل على مدينة فزان، ومضى جنوبا حىت 

 2.أخذهأتى على قصور كوار فافتتحها إىل أفصاها وفيه ف

                                                 
 .15ص ، 1ج، ربية في نيجيرياعالثقافة الأبو بكر؛  ،يف السابق -1
سالم اإل نتشرفقد ا .ةبينها وبني مملكة كامن برنو مسرية يوم وليلافاة سامل هذه املدينة كوار، 16ص، 1جاملرجع نفس ه،  -2

كامن برنو يعود إىل   ةم هبا يف منطقساللال فريقيا وكان أول وجودإيف غرب اآلهلة بالسكان قاليم األسريعا عظيما يف  انتشارا
سالم والحركة اإل إبراهيم حممد، انظرو  .بن نافع إىل كوار ، وهي السنة اليت وصلت فيها طالئع عقبة(م666-ه 46 ) سنة

وإن منطقة   .51ص ، 1كنو نيجرييا، ج-بايرو-سالمية يف جامعةاإل قسم الدراسات س، رئيالعلمية في إمبراطورية برنو
ندوة  يف، الس     الم س     عد عبد أبوالس     ابق، ، يف س     ماال هذا كوار تقع اليوم يف ش     رق مجهورية النيجر ومازلت حتمل نفس

 .12ص ، 1، جفريقية العالقات على جانبي الصحراء"اإلتواصل الثقافي واإلجتماعي بين األقطار ال
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أهم هذه الطرق هو الطريق الذي يبدأ من فاس إىل سلجماسة إىل تنبكتو، وطريق آخر هو 
، وطريق 1مسلك التجار إىل كامن برنو. هناك طرق عدة؛ أَهها طريق طرابلس إىل ُمرزق فُكوَكاوَ 

 فكوكاو؛ فتكون كامن برنو قد تأثرت 2آخر من طبق فكفرة، وطريق آخر من القاهرة إىل دارفور
  3مبا وفد إليها من جهة الشمال عن طريق طرابلس، وجهة الشرق عن طريق وادي النيل ومصر".

لقد شكّلت هذه الطرق والسبل املعابر اليت عب منها اإلسالم، ووفد إىل بالد السودان، ودخل 
 إىل مملكة كامن برنو؛ فمعرفتها ضرورية ألهنا سوف تساعدنا على حتديد ومعرفة اجلهة اليت وصل
منها اإلسالم. وإن اخلالف احلاصل بني املؤرخني يف حتديد التاريخ الذي دخل فيه اإلسالم إىل 
بالد السودان يرجع أساس إىل عدم اتفاقهم يف تعيني اجلهة اليت دخل منها اإلسالم إىل هذه 
 املنطقة؛ لذلك سوف ينصب جهدنا يف إىل البح َّ عن اجلهة اليت نفذ منها اإلسالم إىل نيجرييا

   4 على حسب ما ذكره املؤرخون.
كما تقدم فإن اإلسالم أول ما جاء إىل إفريقيا كانت حمطته االوىل مصر، إذا استبعدنا اهلجرة 
االوىل والثانية إىل احلبشة. تذكر الروايات واملصادر التارَيية بأن الصحايب اجلليل عمرو بن العاص 

 ر. وتذكر هذه املصادر التارَيية بأن ه(، وهو أول من جاء اإلسالم ونشره يف مص42)ت
ه( وىل على مصر، والشام عمرو بن العاص، حي َّ كتب عمربن 23)ت عمر بن اخلطاب 

اخلطاب كتابا هبذا اخلصوص إىل عمرو بن العاص بعد فتح الشام بأن يتوجه إىل فتح مصر مبن 
 5.معه

                                                 
 .سابقا، وآلن والية بَ ْرنُو يف مشال نيجرييا ململكة كامن برنوا ومقرقدمية، وهي مدينة  -1
 ياهتا.ية من والووال ان حاليا،ودوهي مدينة من مدن الس -2
 ، 1ج ،م1212،4املص  رية، القاهرة، ط النهض  ة ط، ســالمية،اإل ســالمي والح ــارةاإلموســوعة التاريخ  ش  ليب أمحد، -3

 .124ص 
دان الوس   طى والس   و  ة،املعروف وعلى مراتب الس   ودانفريقيا كلها تس   مى بالس   ودان، إغرب  الس   ودان هنا املقص   ود ببالد -4

كرور  يتعلق دولة ص    كتو وما جاورها، وأحيانا تس    مى ببالد الت نو وما جاورها، والس    ودان األخري فيمار فيما يتعلق مبنطقة ب
هكذا يف و للش             يخ عثمان بن فودي، ابن  في تارخ بالد التكرار نفاق الميســــــــــوراال كتابه  يفقال أمري حممد بللو كما 
 .املقصود منه صطالحاتاال
نيجرييا، رئيس جامعة ص  كتو  م،1266-1114، من وآدابها في نيجيريا حركة اللغة العربية أمحد س  عيد غالدنثي، -5

 .41ص  ،1(، جم1223 ( )ه1414 ) ،2طملكة العربية السعودية، سابقا، وسفري نيجرييا بامل
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ورد  ف جتاذب، وموضع أخذإن األمور املتعلقة بتاريخ دخول اإلسالم وشخصية من أدخله اخلال
بني املؤرخني يف القدمي واحلدي َّ، وال يزال قائما إىل يومنا هذا؛ ألن املؤرخني َل يتوصلوا بعد إىل 
رأي حمدد يف ذلك، بل ذهبوا فيها مذاهب شىت. واملقدار الذي اتفقت حوله كلمة املؤرخني فيما 

سلكه من برنو نفس الطريق الذي تَيص هذا املوضوع هو أن اإلسالم قد سلك يف الوصول إىل كا
القوافل التجارية. وللتعريف على هذا الطريق البد من استعراض طرق االتصال املختلفة بني كامن 
برنو وكنو وتنبكتو مع العاَل اخلارجي. لنتمكن على ضوء ذلك من التعريف على الطريق الذي 

نها االسالم يد املنافذ اليت دخل موصل منه اإلسالم إىل دولة نيجرييا خاصة، ونستطيع كذلك حتد
 1.إىل بالد السودان بدقة

أما دخول اإلسالم يف تلك املنطقة؛ فإن أكثر املؤرخني والباحثني الذين كتبوا عن هذا املوضوع 
. ويقولون 2يذهبون إىل أن اإلسالم  دخل فيما بني القرن احلادي عشر، والرابع عشر امليالدي

امن يف القرن احلادي عشر، وأن أول من اعتنقه من ملوكها هو َهي إن اإلسالم دخل إىل مملكة ك
، وأسلمت على يده مملكته كلها؛ 3(، ومسى نفسه بعد إسالمه حممدا1122-1115جلمي )

وأما واليات اهلوسا فإهنم يقولون: إن اإلسالم دخل إىل كنو مثال يف القرن الرابع عشر، وأن أول 
 4.(، وقد انتشر اإلسالم يف عهده1315-1342ملك أسلم فيها هو على ياجي )

ويذكر املؤرخون أن اإلسالم ال ميكن أن يدخل قطرا من األقطار إال عن طريق اعتناق األسرة 
احلاكمة له أو الفتوحات احلربية؛ ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل املؤرخني العرب، وهم أول من  

كانوا ا بتاريخ الفتوحات اإلسالمية، و كتب عن تاريخ هذه البالد وكانوا يهتمون اهتماما بالغ
يعتبورن وهم على حق أن البالد املسلمة هي تلك اليت أسلم ملوكها، أو البالد اليت فتحها 

                                                 
 .42ص ، 1ج، اللغة العربية وآدابها في نيجيرياحركة ، يف السابق -1
حدود  مماليك الس    ودان القدمية، وص    ل نفوذها إىلوهي مملكة قدمية واس    عة كانت من نباطورية كامن برنو ما أخبار اإلأ -2

مدة ه(، على الصحيح، وانتشر اإلسالم فيها بعد 64، ودخل اإلس الم من ِقبلها سنة ) يطلس مص ر مشاال وإىل احمليط األ
من دولة  اناحية مدينة كنو من الوفود الذين أتو س         الم من وقيل دخل اإل ؛ حيت وص         ل إىل بقية مناطق نيجرييا.من الزمن

د االنفاق الميســـــــــورفي تارخ بالمايل من أهايل ونغاراوى هم الذين أدخلوا اإلس           الم يف كنو، يف الس           ابق، حممد بللو، 
 .34، ص 1، جالتكرار

 ه.ستاذ عبد اهلل مسيت فياألمقالة املؤرخ  ،الثاين عشريمان وهو َهي بن سل -3
 .البلد املسمى كنو تاريخ أرباب هذا: نظرا -4
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املسلمون واليت تدين باإلسالم وحيكمها والة مسلمون خاضعون للنظم اإلسالمية والقوانني 
 1.الشرعية

ه الواليات عن طريق التجار يف وقت ومن احملتمل جدا أن يكون اإلسالم قد دخل بعض هذ
مبكر، كما دخل يف غانة القدمية أو كامن برنو. وما يذكره بعض املؤرخون من أن اإلسالم كان 
منتشراً يف القرن احلادي عشر يف مملكة غانة غربًا إىل مملكة كامن شرقا مما يؤيد هذا القول؛ ألن 

ر  كانت موجودة يف ذلك الزمن؛ ولكن انتشاهذه احلدود املذكورة تضم أكثر واليات اهلوسا اليت
اإلسالم بطريقة واسعةَل حيدث إال يف القرن الرابع عشر حينما بدأ عدد كثري من القبائل الفالنية 

 تاريخ يفيهاجرون من مملكة مايل وما جاورها إىل بالد اهلوسا شرقا. وكان هلذه اهلجرات أثر بعيد 
 2نيجرييا فيما بعد.
رن التاسع عشر إذا أنه كانت هناك عدة واليات وممالك موزعة يف تلك املنطقة، فاحلاصل قبل الق

ختتلف يف حجمها وقوهتا، وقد ختتلف أيضا يف عاداهتا وبتقاليدها. وكانت كل واحد منها مستقلة 
ومنفصلة عن األخرى َتام االنفصال؛ إال أن بعضها، وهي واليات اهلوسا، كانت تربطها صلة 

غة اهلوسا اليت تتكلم هبا. وهناك رابطة أخرى تربط كل هذه الواليات اهلوساوية قوية، وهي صلة ل
وهي الرابطة التجارية؛ فهذه الواليات حيتاج بعضها إىل بعض، وقد تتحالف يف أوقات احلرب أو 
اخلوف ضد العدو. ولقد شاهد التاريخ ذلك مثال عند ما قام الشيخ عثمان بن فودي بثورته 

(، وهي إحدى Gobirكان من تلك الواليات من فساد؛ فكتب ملك غوبر )  اإلصالحية ضد ما
 3.واليات اهلوسا إىل زمالئه األمراء يطلب املساعدة منهم ضد الشيخ عثمان بن فودي

خالصة الكالم هو أن اإلسالم دخل يف نيجرييا من جهتني؛ جهة مشال الشرق من طرابلس إىل 
اإلنباطورية كامن برنو إىل داخل نيجرييا، على حسب الطرق والقوافل التجارية املعروفة القدمية، 

انو كاليت أشرنا إليها سابقاً. وهو أسبق وأقدم من غريها؛ والثاين عن طريق تنبكتو أو عن طريق  
على حسب الطرق التجارية والقوافل كما مربنا أيضا على أقوال املؤرخني؛ فدخل اإلسالم يف 
هذه املنطقة حىت دخل مجيع املناطق نيجرييا مشاال وجنوبا، وشرقا، وغربا؛ فدخل اإلسالم من 

                                                 
 .22ص ، 1، جحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياغالدنثي،  سيعد أمحد السابق،يف  -1
 .32ص ، 1ج، املرجع نفسه -2
 .32ص ، 1ج، املرجع نفسه -3
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ن مجهة مشال الشرق نيجرييا من مملكة كامن برنو وما جاورها، مث من جهة مشال الغرب نيجرييا 
الناحية صكتو وما جاورها من مدينة كنو إىل مجيع ملوك واليات اهلوسا، وامتدت إىل جنوب 

 الغرب نيجرييا حىت بالد يوربا، وجنوب الشرق بالد وإيبو حىت مشل مجيع جيهاهتا وزواياهتا.
 رابعا: عن الحركة اإلصالحية فيها

ا واليات حىت عمت مجيع والياهت أما احلركة اإلصالحية يف نيجرييا. فقد بدأت يف دولة صكتو
ه(، املوافق 1161يوم األحد يف شهر صفر سنة ) 1اهلوسا. وكان مولده الشيخ عثمان بن فودي

(، والده حممد امللقب بفودي، ينتمي إىل قبيلة الفالنية تسمى توروب، 1254ديسمب سنة )
 3بعد سنني إىل غوبر، إىل أن وصلت يدر جييا 2وهي من قبيلة الفالنية اليت هاجرت من فوت

إحدى واليات اهلوسا؛ حي َّ استقرت، وولد الشيخ عثمان هناك، وشب الغالم يف قرية تسمى 
(، وقرأ القرآن على والده، ونشأ يف حجره، وكان هلما الفضل يف توجيهه إىل الدين Degelطغل )

من عاَل  ينتقل والعلم والعبادة. وأخذ الشيخ مبادئ العلم أوال عن والده، وبعد أن أكمله شرع
إىل آخر يتعلم ويتفقه حيت أصبح عاملا كبرياً، وأخذ أيضا عن علماء زمانه من الفالنيني 

 4.واهلوساويني والتوارق وليس من علمائه العرب، وهذا من فضل اهلل على أهل هذه املنطقة
اتصل بكبار و ومن أشهر العلماء الذين قرأ عليهم وتأثرهبم شيخه جبيل كان الذي رحل إىل احلج 

وصاحب الشيخ عثمان حنو سنة يقرأ  5.العلماء يف احلرمني مث رجع وتصّدر للتدريس والوعظ
عليه ويستمع إىل وعظه وإرشاداته، وحينما اعتزم الشيخ جبيل احلج للمرة الثانية صاحب تلميذه 

                                                 
ن موس            ى ب فقيه( بن عثمان بن طاحل بن هارون ابن حممد بن غر طوبن جّبو بن حممدهو عثمان بن فودي )معناها  -1

رس نزحوا إىل يقول إهنم من الفمن جكّل، وهو من قبيلة الفالنيني، وهذه القبيلة اختلف املؤرخون يف أص        لها، يوجد قول 
اثور عن املوم والعرب، وهذا القول األخري هو اآلخر إهنم من الر يقول إهنم من اليهود، حني يقول بعض من آس         يا، وقول 
ج  هو عقبة بن نافع الص             حايب، وأن األم العليا هلم رومية تدعى بجلد األعلى للفالنيني عريب و إن اي َّ قالوا: آل فودي ح

قبائل الفالنية ا بعد آباء المّغ، وهي بنت مللك إحدى قبائل الروم، تزوجها عقبة وأجنبت له أربعة أوالد الذين ص             اروا فيم
م في نيجيريا ســالاإلآدم عبد اهلل االلوري، الس  ابق، س  ا، يف يف بالد ونغارة وغانة ومايل وتكرور وس  نغي وبالد هو  بأس  رها

 .42ص ،1ج ،وعثمان بن فودي
 وهي تقع اآلن يف دولة السنغال. -2
 . نيجرييا الغرب صكتو مشالية لوالمدينة تابعة وهي  -3
   .42ص، 1ج ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياغالدنثي، سعيد أمحد  السابق،يف  -4
 .5ص، 1ج، في تاريخ بالد التكرارالميسور نفاق الاحممد بللو، ، السابقيف  -5
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العودة إىل ب ، وأراد أن يرافقه إىل رحلته هذه؛ ولكن الشيخ جبيل أمر التلميذ1إىل بالد أقدس
أهله؛ ألنه َل يستأذن والده يف الذهاب إىل احلج ورجع، الشيخ عثمان، واستمر أستاذ يف طريقه 

( وظل هبا بقية حياته، وتوىف ودفن Adarإىل األراضي املقدسة. وبعد رجوعه أقام يف بلد أدر )
قر بذلك الشيخ أهبا، وال شك يف أن الشيخ جبيل قد أثر يف الشيخ عثمان تأثريا كثريا، وقد 

عثمان، حي َّ يقول عن شيخه هذا "إنه أول من قام هبدم هذه العوائد الذميمة يف بالدنا 
السودانية هذه كان كمال ذلك ببكة اهلل على أيدنا، وحنن بالنسبة إىل مقامه نسبة الضالع من 

 :2الضليع، ويف شأنه يقول
 ِإْن ِقيَل يِف ِِبُْسِن الظمن  َما ِقيلَ 

  
 ة  أَنَا ِمْن أَْمَواِج ِجْبِيالً َفُموجم 
   

ومن أساتذته أيضا بندور الكبوى، والشيخ عبد الرمحن بن محدا الذي أخذ منه اإلعراب. ومنهم 
حممد ثنب، والشيخ هاشم الزنفرى، وحممد بن راجي الذي أخذ عنه الصحاح الستة، وقد أخذ 

 3أيضا عن الشيخ جبيل بن عمر والزمه مّدة.

هز الشيخ عثمان عشرين سنة بدأ يف حركته اإلصالحية؛ فكان يدر س الناس ويعظهم عند ما نا
ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم عن املنكر، ويدعو إىل ترك العوائد املخالة للشرع وإحياء السنن 
وإمخاد البدع. وَل يزل ذلك دأبه ينتقل من قرية إىل أخرى للوعظ واإلشاد، حىت اشتهر أمره 

هم، أتباعه. ويقال إنه َل يكن يبايل بامللوك يف ذلك الزمن، ال يسري إليهم وال يعاملوكثرت مجاعته و 
يف حني إن غريه من العلماء كان يلتف حوهلم  ويتلطف هبم التماسًا للرزق واجلاه؛ ولكن ملا 

( غري ملتمس لرزق Bawaباوااشتهر أمره رأى أن البد من السري إليهم، فسار أوال إىل أمري غوبر )
أوجاه؛ ولكنه كان داعيًا واوعظاً؛ فبنيم لألمري اإلسالم الصحيح ونصحه باتباع السنة وإقامة 
العدل يف بالده؛ ولعل أمري غوبر أصغى إليه يف أول األمر؛ ولكنه ملا فكر يف أمره وقدره أدرك 

نه وضاق ودي؛ فخاف مخطورة هذه احلركة اإلصالحية اليت بدأ يدعو إليها الشيخ عثمان بن ف
به ذرًعا، وقبل أن يتلخص من الشيخ عثمان وافاه األجل، فخلفه أخوه يعقوب وبعده نافتا، وهو 

                                                 
 يف النيجر. :ةيوهي إحدى وآل -1
 .52ص، 1ج، املر جع نفسه -2
 -ه                 1322، ط، مكتبة نوال زاريا: )من أخذت عنه من الشــيوخ إيداع النســوخانظر: الش   يخ عبد اهلل بن فودي،  -3

 .52ص ، 1ج، (م1251

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

33 

 

اآلخر أراد أن يطفئ نور تلك احلركة اإلصالحية إال أن مدة ملكه َل تطل؛ فلم يلب َّ أن قضى 
 1الحية.ركة اإلصحنبه، مث توىل األمر بعده ابنه ينفا، وكان كسلفه أو أشد منه كراهة للح

من الطبيعي أن يكره ملك غوبر وأمثاله من ملوك واليات اهلوسا هذه احلركة اإلصالحية اليت كان 
يقودها الشيخ عثمان حني ذاك، ألهنا تدعو إلقامة العدل، وهم ال يريدون أن يعدلوا، أو يرتكوا 

ة احلدود ة تدعو إىل إقامالبدع احملرمة، وهم ال حيبون تركها. وعلى العموم فإهنا حركة إصالحي
الشرعية واتباع القوانني والنظم اإلسالمية، وهم يكرهون كل ذلك وكانوا حيقدون على الشيخ ملا  
كان يتمتع به من االحرتام من مجاعته. وقد اتضح للملوك أن اجلماعة الذين التقوا حول الشيخ 

 2ني.قد اختذوه إماما وقائدا هلم، وكان عدد هم يزداد يف كل وقت وح
وملا كثرت مجاعة الشيخ كثرت مكائد أعدائهم عليهم، وكادت تضيق عليهم األرض مبا رحبت 
من كثرة األذى، وعندئذ بدأ الشيخ حيضُّ مجاعته بالتسلح دفاعاً عن أنفسهم لئال يغشاهم العدو 

  3على غرة.
ريب من حدود إىل مكان ق 4وأخريا اضطر الشيخ ومجاعته أن يهاجروا؛ فخرجوا من قريتهم )طغل(

( وكان ذلك يوم اخلميس الثاين عشرمن ذي القعدة سنة Gudu(5والية غوبر يسمى غدو سنة
م(. وملا أصبحت هذه اجلماعة 1114ه  (. املوافق احلادي والعشرين من فباير سنة )1311)

 همنعزلة عن غريها رأت أال حلية هلا إال أن تستعد للدفاع عن نفسها مواجهة أعدائها، ورأت أن
البد من اختاذ إجراءات الزمة لتنظيم نفسها؛ فاجتمع رؤساؤها وتشاوروا فيما بينهم، فاتفقوا أوالً 
على أن َيتاروا رئيسًا هلم، فوقع االختيار على الشيخ عثمان؛ فبايعوه قائدا وإماما هلم على 

لو، وبعده لالكتاب والسنة وأول من بايعه هو أخوه عبد اهلل بن فودي مث ابنه السلطان حممد ب
 6.صاحب عمر الكم مث بقية اجلماعة

                                                 
 .52ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غالدنثي، سعيد السابق، أمحد يف  -1
 .53ص، 1ج، املرجع نفسه -2
 .51ص ،احلسيين بالقاهرةاملشهد ، ، طبياتاأل منلي تزيين الورقات بجمع بعض ما، اهلل عبدالشيخ  نظرا -3
 .عبد اهلل بن فودي املفسر، أخ الشقيق لولد فيها الشيخ عثمان بن فودي قريةوهي  -4
 .صكتو مشال نيجرييالوالية وهي قرية تابعة  -5
 .21-21ص ، 1ج في تاريخ بالد التكرار،نفاق الميسور اإلحممد بللو،  السابق،يف  -6
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وَل تلب َّ األحداث أن أدت إىل وقوع قتال بني الشيخ عثمان وأمري غوبر وأتباعه؛ فتتابعت 
( تلك الواقعة اليت وصفها حممد بللو بأهنا أعظم واقعة Kotoالغارات اليت أدت إىل واقعة كتو )

. وكان أمري غوبر ينفا 1الفرقان يوم التقى اجلمعانبينهم وبني أعدائهم؛ فهي كما قال مبثابة يوم 
قد أعدم جيشا كبريا قاده هو بنفسه وهنض به صوب أعدائه، فلما التقى اجليشان وختالط الصفان 

   2.تقاتل الفريقان قتاال عنيفا، وُهزِم أمري غوبر ومجاعته فولوا هاربني
ظهور  نائم اليت تركها األعداء وراءوهكذا انتصر جيش الشيخ على أعدائه، وفاز بكثري من الغ

هم. وال َيفى أَهية هذا النصر ألصحاب احلركة اإلصالحية؛ فقد زاد يف قوهتم وشجعهم 
وأعطاهم ثقة يف أنفسهم، فجعلوا يشّبهون حاهلم ِبال املهاجرين األولني، ويقارنون بني واقعتهم 

، إمكانات كثرية كما ألعدائهمهذه وبني واقعة بدر؛ فهم ضعفاء وأعداؤهم أموياء وليس هلم 
ولكن إمياهنم باهلل وحبهم لإلسالم واعتقادهم بنيل إحدى احلسنيني منحتهم محاسة ليس فوقها 

 3.محاسة
وقل عكس كل ذلك حنو أمري غوبر وطائفته؛ فقد أدخلت هذه اهلزمية الذعر واخلوف يف قلوهبم، 

يمة كتب وبعد هذه االنتصارات العظوولدت فيهم عقدة النقص اليت أذهبت ثقتهم بأنفسهم. 
الشيخ إىل كل ملوك اهلوسا يَ ّّب هلم موقفه ليكونوا على علم وذكر هلم أنه عازم على إحياء السنة 
احملمدية وإمخاد البدعة الشيطانية، وأمرهم أن َيلصوا هلل، وأن يتبأوا من كل ما َيالف الشرع؛ 

هم قبوال حسنا من األمراء، فمنهم من مزّقه، ومن فوقعت أوا مر هذه يف آذان صماء وَل جيد كتابه
 4.من توعد الكاتب وهدمده

وَل يزل الشيخ ومجاعته يقاتلون ملوك اهلوسا حىت انتصروا عليهم كلهم، وسقطت الواليات واحدة 
تلو األخرى، ودخلت بعد ذلك كلها حتت الدولة اجلديدة، وصار الشيخ عثمان إمامًا هلذه 

                                                 
 .21-21ص ، 1ج، املرجع نفسه -1
 ويف ذلك يقول عبد اهلل بن فودي يف قصيدة له: -2

ط        اش  فش               ت        ت مج  ع  ه  م وه  م ع  ِ

 ح      ي        اري م      ث        َل غ      وغ        اء اجل      راد  

   
الِ  ا م        ِ َزن        ًا ك        َ ْم َوح       َ اه       ُ ن        َ ل       ْ ت        َ  ق        َ

ورًا ب          واد     ث         ُ ن          ْ وُه م         َ رَك          ُ ُم ت          َ  هل         َُ

   
 .54ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غالدنثي،  سعيد السابق، أمحديف     

 .56ص، 1ج ،املرجع نفسه -3
 .121ص، 1ج فاق الميسور في تاريخ بالد التكرارناالحممد بللو، أمري السابق، يف  -4
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وضع هلا نظاما إداريا دقيقا خاضعا للنظم اإلسالمية السليمة، وجعل اللغة اململكة الواسعة، ف
العربية هي اللغة الرمسية للدولة، وهي كذلك اللغة الثقافية فيها. وبعد أن استوىل الشيخ على أكثر 
الواليات مبا فيها ألقاضوا حي َّ لقي أمري غوبر ينفا حتفه واستقرله األمر، رأى أن األليق أن يرتك 

 ام القيادة بيدي وزيريه، ابنه حممد بللو، وأخيه عبد اهلل، ويتفرغ هو للتدريس والوعظ والتأليف؛زم
فجعل األول واليا على البالد الشرقية، والثاين على البالد الغربية، وأمرَها مبراعاة العدل فيهما، 

ىف الشيخ م(. واستمر األمر كذلك إىل أن تو 1113ه   ( املوافق )1222وكان ذلك يف سنة )
 1.م(، وعمره ثالث وستون سنة رمحه اهلل1112ه   (، املوافق )1232عثمان سنة )

على القرن اخلامس عشر امليالدي، و  منذ سالمي قد انتشر يف نيجريياعلى الرغم من أن الدين اإل
الرغم من اعتناق عدد كبري من السكان يف ممالك اهلوسا هلذا الدين احلنيف، ومع قيام ممالك 

 تصبح على الرغم من كل هذا َل ؛مية يف نيجرييا الشمالية وغريها من مناطق السودان الغريبإسال
كان يف هذا اجلزء من العاَل إال يف مطلع القرن التاسع عشر الذي   سالمية ثابتة األالشريعة اإل

 2.سالمية يف غرب إفريقيايطلق عليه عصر اجلهاد والدعوة اإل
خ سالمي اليت استهّلها الشيخ عثمان بن فودي األحركات اجلهاد اإللقد شهد مطلع هذا القرن 

للشيخ عبداهلل يف إمارات اهلوسا، وحتدى احلكام الوثنيني، ودخل يف صراع معهم ابتداء  كباأل
 ، وجنح يف دخول عاصمة إمارة )غوبر( وقتل حاكمها(م1111) حىت عام( م1114) من عام

 ذت مدينةاليت اخت )الفوالين( سالمية محلت اسم إمباطورية)يونفا(، وأعلن قيام إمباطورية إ
المية يف هذا سسالمية، وأحيا اخلالفة اإلوطبق الشيخ عثمان الشريعة اإل .و( عاصمًة هلاتُ كْ )صُ 

  3.فريقيةاجلزء من القارة اإل
خ عثمان فهو أول من بايع أخاه الشي ؛ يكن الشيخ عبداهلل بن فودي ببعيد عن هذه التطوراَل

ا سالمية بنيجرييا، واختذه الشيخ عثمان وزيرا له، ومستشارا مرافقاإل بن فودي على إقامة الدولة
 له يف سياسة الدولة الفتية، وقائدا لسرايا اجملاهدين يف مواقع عديدة، وترى ذلك جليا يف القصائد

ينهم وبني املعارك والغزوات التارَيية اليت دارت ب الشعرية اليت خلد فيها الشيخ عبد اهلل بعض

                                                 
 .55ص، 1ج ،املرجع نفسه -1
 .56 ص، 1ج ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريالسابق، أمحد سعيد غالدنثي، ايف  -2
 .61، ص 1، جبياتاألبعض مالي من  الورقات بجمعتزيين ، الشيخ عبد اهلل بن فودي، يف السابق -3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

36 

 

مية بأطراف سالما أعلن الشيخ عثمان دولته اإل فعند يات النيجريية،الوثنيني من حكام الوال
لنوبة أوباًشا من ا و(، مجع ملك )غوبر(دُ )قُ  باملكان املسمى ر(وبِ )غُ  بالد الصحراء على حدود

ن فودي بقيادة فقام الشيخ عبد اهلل ب ؛جوم عليهم يف مكاهنموالتوارك واهلوسا، فأقبل جبنوده لله
هزم اهلل جيش و( فوتُ )كُ  جيش املسلمني للدفاع عن أنفسهم، فالتقى اجليشان يف مكان يسمى

 ذلك الشيخ عبد اهلل يفحي َّ قال  ؛فغنم املؤمنون أمواهلم وأسلحتهم؛ امللك بأيدي املؤمنني
 :1قصيدة جاء يف مطلعها

 بِِبْسِم اهلِل  َوالشُُّكرُيَ تمِبعُ َبَدْأُت 
  

 اإِلْساَلَم َواْلُمْسِلِمنيَ  لَِيْسَتْأِصُلوا
   

 :2إىل أن يقول
 وادُ هِ جاَ وا وَ دُّ م جِ اَلِ سْ اإْلِ ة َ مم ا أُ يَ ف َ 
  

 امً ائِ دَ  دِ لْ اخلُْ  ةِ نم  جَ يف  مُ كُ الَ تْ قَ ف َ 
   

 هِ ينِ دِ  رِ صْ نَ  يفِ  اهللِ  دُ عْ ََتّ وَ  دْ قَ ف َ 
  

 او ا جَتَّمعُ نَ ي ْ لَ عَ  ارِ ُكفم   عِ مْ ى قَ لَ عَ 
   

 دهُم واهلل يف الفضل أوسعالَ بِ 
  

 َيّرهبم واهلل يرى ويسمع
   

 وال هتنوا فالصب للنصر مرجع
  

 وراجعكم بالعّز واملال يرجع
   

 رع   ض         ره والت              ك          ق إال ش            م يبل         و 
اليت شقت عصا  3(ب  )كِ  بنفسه جيش الفتوح وقاده إىل بالد بن فودي اهلل خ عبدز الشيمُثّ جهم 

ن ألنه يناصر الشيخ عثمان ومجاعته، ويدعو مبا يدعو ؛ أمريها عثمان، وخلعته وطردته من ملكه
ففتحها  4ا(رَ فَ ن ْ )زَ  على بالد جيدو، ومرم  سالم فحمل اللواء عليم اإل إليه من نصرة احلق وإظهار

حىت فتحوا بضًعا وعشرين حصنا من بالد كب منها حصن  اهلل عليهم من غري قتال، واستَمرّ 
                                                 

 .61، ص1ج ،املرجع نفسه -1
 .62، ص املرجع نفسه -2
 .قدميالتو صك عنية صكتو ومنفصال واللرية ، وهي جماو مشال نيجرييايات والإحدى  -3
 .قدميالية صكتو الجزء و  توكانسالمية، الشريعة اإل تقطبم  يةيات مشال نيجرييا، وهي أول والإحدى وال -4
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 لومري املخلوع إىل دولته، وهناك بىن حممد بأحد سالطينها املسمى حممد بن سليمان، وأعادوا األ
عثمان ) ن فوديفانتقل إليه أمري املؤمنني اب 1،و(دُ نْ و )غُ  ، مبوقع يقال لهحصنا منيعا يف أرض كبّ 

ستشهد فيها فا ؛موضع يف بالد كبّ  وهو ا(وسَ لُ ووقعت بعد ذلك غزوة )أَ  .وعائلته بن فودي(
يخ وقام الشيخ عبد اهلل مع أخيه الش حنو ألفني من اجلماعة، وحنو مائتني من العلماء والقراء،

جنليز تالل اإلاح عثمان بن فودي بالدعوة إىل اهلل، وَل يزل حىت قامت دولة عاشت مائة عام قبل
 احلرب سجاال بني الشيخ عبد اهلل ومجاعته، وملوك اهلوسا وأتباعهم، إىل استمرّ  وهكذا، لنيجرييا

تأسيس دولة  فَتّم بفتحه ؛ للشيخ النصرالعزيز، وفتح أمنع حصون غوبر، وهي ألقاالواَتم  أن
  2.(م1116-ه 1221) ذلك سنةكان إسالمية، و 
ملسلمني هذا "ملا فتح اهلل على ا رتتب عليه من اخلرياتتنتصار وما بللو عن هذا اال يقول حممد

احلصن فرحوا فرحا شديدا وذل املشركون ذال كثريا، وكان املسلمون أينما كانوا يتوقعون وقعة 
ألقاالوا، والكفار حي َّ كانوا يرون أن ثبات ملكهم وزواله وكانوا يف كل بلدة مصغني إليها، 

 ها فلما كانت الواقعة وسارت هبا الركبان سقط يف أيديهم، وانكسرينظرون ما يكون من أمر 
 3"نيالبالد واطمأن جانبها واحلمد هلل رب العامل فاستقام أمر ؛ظهرهم فتاب بعضهم وتابع آخرون

ومن املعلوم أن التاريخ له مكانة ال جتهل، ومزية وال تنكر، وله أثره القوي يف دفع عجلة التقدم؛ 
التاريخ ال تكون تسلية بذكرى الوقائع واألخبار فقط؛ لكنها تكون تذكرة وتربية ألن دارسة 

بأحوال األمم املاضية، وبيئاهتم املختلفة يف األعصر السابقة، لتحسني شئون املاضي من  احلاضر،  
 4:كما قال الشاعر

 ل  اقِ عَ الَ وَ  ان  سَ نْ إِ بِ  سَ يْ لَ 
  

 هِ رِ دْ  صَ يف  يخِ ارِ ي التم عِ يَ ن الم مَ 
   

                                                 
 12قبه يف يوم  ا وش      اهدتُ ية كّب، وقد زرهتُ تابعة لوالهي قرية عاش فيها الش      يخ عبداهلل بن فودي يف آخر حياته، و  -1

الذين خوة بكر احلاج أبو بكر وزيادة من اإل برفقة أبو م(،2111-12-15املوافق )ه( 1434) من ش       هر ص       فر س       نة
أمحد براهيم بن إ، وماَل نائبه الش     يخ آدم عبد اهللو ، إمام وخطيب املس     جد املركزي وندو هناك الش    يخ خمتار وايل غقابلتهم 

 وغريهم.ضياء التأويل بشر الذي أخذت منه املخطوطات 

 .61ص ، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،، أمحد سعيد غالدنثي، يف السابق -2
 .21ص ، 1ج  ،املرجع نفسه -3
 .11، ص1، ج1ط ،(م1221 -  ه 1321 ) ،2، ط، عثمان بن فوديسالم في نيجيرياإلالوري، اإلاهلل  آدم عبد -4
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 هُ لَ ب ْ ق َ ن ْ مَ  ارُ بَ خْ ى أَ عَ وَ  نْ مَ وَ 
  

 هِ رِ مُ  عُ ىَل إِ  ارُ مَ عْ أَ  افَ ضَ أَ 
   

وهذه احلادثة اليت كانت مبثابة فصل جديد يف تاريخ نيجرييا، هي نقطة البداية للحوادث اليت 
هدمت واليات اهلوسا كما أشرنا سابقا، وبينت مملكة صكتو على أساس كان قوامه الدين، 

اإلصالحية وآثارها اليت مشلت بقية واليات نيجرييا. ومثرة هذه احلادثة جعل تلك املنطقة وحلركة 
 منطقة دينية قام فيها اإلصالح والدعوة إىل اهلل تعاىل وإرشاد الناس إىل الصواب وختّرج فيها

 سالم والثقافة العربية. العلماء األجالء الذين نشروا اإل
 

 يجيريا  في ن العربيةالعلمية ومنهج نشر اإلسالم والثقافة الحركة  ازدهار المبحث الثالث:
من بعد أن انضج لنا بكل جالء ووضوح وبعد أن اطلعنا على هذا االنتاج منهج املفسرين 
النيجرييني وجدنا أهنم قد ساَهوا عليه مساَهة ال يستهان هبا يف هذا امليدان. وَل تقتصر جهودهم 
على شرح املشكل والغامض حسب؛ تصريح الشيخ عبد اهلل بن فودي املتواضع فحسب. ولكنهم 

 لومعإىل الثقافة العربية ثروة قي مة يف شىت امليادين. واذا نظرنا إىل ما قدموه يف ميدان أضافوا 
الشرعية والدين، جند أهنم َل يقتصروا على توضيح املسائل املشكلة فحسب؛ ولكنهم ابتكروا 
  ةأيضا طريقة تسه يل على طالب العلم حفظ هذه املسائل؛ وذلك بتحول القول إىل املنظوم واألدل

 كما يف مؤلفات الشيخ عبد اهلل بن فودي.
 الثقافية العربيةو سالمي التعليم اإل نشر أوالا: اإلسهام في

حقيقة إن الذين ساَهوا يف نشر تعليم اإلسالمي والثقافية العربية يف نيجرييا، هم التجار والدعاة 
قرون، وقد وفد إليها  . وذلك قبل ظهور الشيخ عثمان بعدة3والفالنيني 2والشناقطة 1من املغاربة

علماء فالنيون تولوا مهمة التدريس والقضاء يف معظم بلدان غرب إفريقيا، وقد كانوا ملم ني 
بالعلوم الشرعية، والسيما الونغرايون الذين محلوا مع جتارهتم العلم الشرعي إىل كثري من مناطق 

                                                 
 احلديثة.االستعمارية على حسب  (Moroco) واملغرب (Aljeria) اجلزائرن اسكمن  -1
 .مورتانيامن دولة  شنقيطينسبة  وريتانيا )الشناقطة(املن اسكمن  -2
 .نسبة إىل قبيلة الفالين -3
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ي، والرابع عشر قرن الثامن اهلجر غرب إفريقيا، وثبت أهنم دخلوا بالد هوسا، وبالتحديد كنو يف ال
 1.امليالدي، ومع دخوهلم بدأت دراسات علم التوحيد تزدهر يف كنو

وكذلك احلركة العلمية يف عصر الشيخ عبد اهلل امتدت للنشاط العلمي والثقايف الذي انطلق من 
رابع عشر المسجد تُ ْنُبْكُتو حمط احلضارة العلم والفكر اإلسالمي الذي بدأ فيها منذ القرن 

امليالدي إىل الثامن عشر امليالدي حني كانت َتبكتو تغذى منطقة غرب إفريقيا وبالد اهلوسا، 
بل ووسط إفريقيا بالعلماء األفذاذ لنشر الثقافية والفكر اإلسالمي إىل جبانب الدعوة لإلسالم؛ 

ثقافة إىل بالد والمما كان له أكب األثر يف تطور تلك املناطق والعمل على تصدير تلك العلوم 
هوسا؛ فنشأت مراكز ثقافية أخرى يف تلك البالد شبيهة بتنمبكتو مستمدة روحها منها، أمثال:  
كشنا، وكنو اليت عملت على تعميق هذه احلركة الثقافة حمليا معتمدة على العلماء احملليني 

 2.والوافدين إليهم من غرب إفريقيا ومصر
د م يف نشر العلم والثقافة اإلسالمية يف بالد هوسا، الشيخ حمموأبرز العلماء الذين بذلوا جهوده

بن عبد الكرمي املغيلي، والشيخ أمحد بابا التمبكيت، وقد كان املغيلي جادا يف األسفار بني أقطار 
رْيِ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُممة  غرب إفريقيا مهمة الدعوة إىل اهلل عمال بقوله تعاىل:  َويَْأُمُروَن  َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ    .3بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
لقد زار كال من مدينة كنو وكشنا يف أواخر القرن التاسع اهلجري، واتصل ِباكميهما، وقام مبهمة 
التدريس فيهما، وأسمس مدارس دينية ومعاهد إسالمية فيهما؛ فأصبحت هاتان الوالياتان يف 

والعاشر اهلجريني تعتبان من أهم مراكز التعليم اإلسالمي، ليس يف بالد هوسا القرنني التاسع 
فحسب بل يف غرب إفريقيا قاطبًة؛ فصارتا مصدرا جلميع الرواد من العلماء وطالب العلم، 
فدرسوا فيهما الثقافة اإلسالمية والعربية. ويف القرن الثال َّ عشر اهلجر، أصبحت زاريا من أهم 

 4.ة، واشتهرت بعلمي النحو واللغة؛ فوفد إليها كثري من طالب العلماملراكز العلمي

                                                 
الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة  دعوة الشيخ محمد بن عبدحممد بن علي بن حممد السكاكر،  -1

 .66ص ، 1جم 2111ه 1431الرياض -سالميةاإلمام حممد بن سعود اإلط، جامعة  تارخية مقارنة،

 .143، ص1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، أمحد سعيد غالدنثي، يف السابق -2
 (.114) سورة آل عمران اآلية: -3
 .51-51ص، 1ج، املرجع نفسه -4
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أيضا من الذين ساَهوا يف نشر التعليم اإلسالمي والعريب. هم والنيجرييون الذين درسوا خارج 
، 1نيجرييا وداخلها، كالذين درسوا يف األزهر مبصر. ومن هوالء: الشيخ حممد األمني الكاَّني

 درس يف األزهر على إنشاء رواق مسوه بالرواق البناوي نسبة إىل برنو، والوغريه. ومن الثابت أنه 
ومنهم الذين درسوا يف املغرب وتنمبكتو  2.يزال هذا الرواق يف جامعة األزهر هبذا االسم

، ويف نيجرييا. وال شك يف أهنم كان هلم يف هذا اإلسهام حظٌّ وافر، ومنهم: الشيخ 3واألغدس
خ عثمان بن فودي، وأخوه الشيخ عبد اهلل بن فودي، وغريهم من العلماء جبيل بن عمر، والشي

 4الذين كرسوا حياهتم يف نشر اإلسالم والثقافة العربية.
وكان عصر هوالء اجلهابذة اإلعالم هو عصر النهضة وازدهار احلركة العلمية للثقافة العربية، كما  

يف البالد،  صبحت العربية هي اللغة الرمسيةكان عصر التجديد للدين اإلسالمي يف املنطقة؛ فقد أ
فضال عن كوهنا لغة التخاطب. وأنشأ أهل احلل والعقد مناصب حكومية بأمساء عربية، كالوزير، 
والقاضي، والوايل، واملتويل، والساعي، وغريها.كما أسسوا مؤسسات بأمسائهم، كبيت املال، 

فتحوا دواوين ودور القضاء، حي َّ سجلوا وفرضوا كل ما أوجبه الكتاب والسنة، كالزكاة. كما 
مجيع اإلجراءات باللغة العربية، وظلت األمور على ذلك قرابة قرن، ازدهرت من خالله علوم 
العربية والثقافة اإلسالمية أميا ازدهار، وأصبحت صكتو عاصمة الدولة يسعى إليها طلبة العلم 

ها عن ا عدة مدارس، ال يقل مستوامن كل فج عميق يف أحناء إفريقية الغربية، وتأسست فيه
مستوى اجلامعات يف عصرنا هذا يف كثري من املدن، واملواد اليت تدرس فيها ال تقل شأنا عن املواد 

 5.اليت تدرس يف تلك اجلامعات أو تفوقها

                                                 
ك ان من و  .اد إىل وطن هم م دة بني امل دين ة، ومص               ر، وف اس، مث ع اك اَّني  ة، حج مرارا، وأق   عريب وأمٍّ  بفزان من أبٍّ  ول د -1

 سىن وأوهلا: مساء اهلل احلألباقصيدة واحدة يف التوسل أن له  لكن أغلبها مفقودة إال ؛عالم، وله مؤلفات كثريةاإلالعلماء 
 مس        اء ي        ا م        ن ه        و اهللاألط        ي        ب  أي        ا     

 س                   م إال ه     ووم     ن ال يس                   م     ى ذل        ك اال  

   
 ،64ص ، 1ج، الفالنيدي الشيخ عثمان بن فو  سالم في نيجيريااإللوري، اإل آدم عبد اهلل، يف السابق 
 .142ص ، 1ج، املرجع نفسه -2
 النيجر.يات مجهورية والإحدى مدينة وهي  -3
 .66ص ، 1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، يف السابق -4
 .61ص ، 1ج، املرجع نفسه -5
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كما مر بنا عند كيفية دخول اإلسالم يف املنطقة من مملكة برنو وواليات اهلوسا الرئيسة، وذكرنا 
ن عْب الطريق السلمي، وطريق التجار والدعاة. وكان التجار قبل دخول اإلسالم بدءوا يف أنه كا

وضع احلجر األساسي للتعليم وبدأت البذور األوىل تنبت وتتسع بانتشار اإلسالم؛ فحيثما وضع 
اإلسالم قدميه يدخل معه التعليم؛ إذ جيب على كل مسلم أن يتعلم على أقل تقدير ما يكفيه 

فرائضه من صالة وغريها؛ فيتعلم بعض اآليات والسور القرآنية وبعض االصطحات الدينية. ألداء 
وال َيفى أن الدين اإلسالمي دائما ما يشجع التعليم وجيعله جزءا اليتجزأ من الدين، ومينح 

َلُموَن يَن يَ عْ ُقْل َهْل َيْسَتِوي المذِ العلماء يف اجملتمع اإلسالمي منزلة ال تساويها منزلة، لقوله تعاىل: 
 .1َوالمِذيَن اَليَ ْعَلُمونَ 

ل وال نبالغ يف الكالم إذا قلنا إن الَعاَِلَ يف اجملتمع النيجريي يف القرون املاضية كان يتمتع بتبجي
وإجالل يكاد يبلغ حد التقديس، وذلك ملا ميتاز به من ثقافة دينية راقية؛ فيلتف حوله عدد من 

زال العلماء وذلك تبتدئ الفصول الدراسية وبالتدريج ترتعر وتزدهر. وال يالناس ليتعلموا ويتثقفوا؛ 
 2يتمتعون هبذه املكانة إىل يومنا هذا.

قال الشيخ آدم عبد اهلل إلوري: يصور جهود علماء نيجرييا: لقد أخذت نيجرييا من العلوم 
يرحتلون به  دورهماإلسالمية وآداب اللغة العربية قسطا ال يستهان به، وكان طالب العلم يف ص

إىل بالد املغرب األقصى لطلب العلم ويسافر بعضهم إىل مصر، ويأخذ بعضهم من مهاجري 
العرب، ومن السائحني إىل بالد املغرب. وملا ارتكز العلم مبدينة تنبكتو رجع الناس إليها يف طلب 

بري من أهل يهم عدد كالعلم؛ إذ إهنا أقرب إليهم من غريها، فارتادوا ديار العلم هبا؛ حىت نبغ ف
العلم، وعند ذلك اكتفوا مبا يف بالدهم وصاروا ال يطلبون العلم إىل سواها، وال حيتاجون إىل غري 

 3مؤلفات علمائها الرسخني يف العلم.
وملا استغلظ اإلسالم واستوى على سوقه وتأسست الدولة اإلسالمية يف مشال نيجرييا كثر سواد 

دارس يف مدهنا املهمة مثل: كثنة، وبرنو، وكنو، وزاريا، وارتقى هبا طالب العلم واتسعت نطاق امل
نية التعليم حىت بلغ املستوى اجلامعي القدمي فصار املتخرجون فيها يؤلفون يف شىت املوضوعات الدي

                                                 
 (.2) ية:اال سورة الزمر -1
 .21، ص 1ج، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، يف السابق -2
     .  22ص، 1جالفالني،  فوديوسالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن اإل لوري،اإل آدم عبداهلل يف السابق، -3
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يسع الواقف على تلك املؤلفات إال أن يعرتف بباعتهم ونبوغهم رغم كوهنم واألدبية، وال 
 1.أعاجم

القرن اخلامس اهلجري حىت آخر القرن الثال َّ عشر؛ حي َّ بدأ ظل التعليم العريب  كان هذا منذ
يتقلص بنمو التعليم اإلجنليزي الذي غرسه االستعمار والتبشري؛ فاحتلت اللغة اإلجنليزية مكان 
العربية بعد أن مهدوا السبل لتعلمها، ورفعوا شأن من يعرفها يف اجملتمعات، وأصبحت، هي اللغة 

  2.يف البيت والشارع والسوق واإلدارة الرمسية
وهلذا اجلانب أعين جانب تعليم القراءة والكتابة أَهية كبرية؛ فلذلك كان إسهام املدارس القرآنية 
يف نشر الثقافة يف نيجرييا كبريا جّدا؛ فهي يف ذلك العصر كان تعلم الكتابة والقراءة، فإذا ما 

ملدارس القرآن ويقرأ كذلك لغته ويكتبها؛ فهي مبثابة ا أكملها التلميذ استطاع بعد ذلك أن يقرأ
األولية، أو تكاد تشبه ذلك اجملهود الذي يبذل يف عصرنا هذا حملو األمية يف بعض الدول، وكل 

ولقد نال تعليم اللغة العربية أَهية كبى بعد تأسيس دولة  3ذلك َل يكن يكلف الدولة مليما.
 4صكتو.

ديد هلذه حبه الش يرجع إىل عدة عوامل منها: مية والثقافة العربيةسالالعلوم اإل إن منهج نشر
العلوم وثقافتها، وتعظيمه هلا ومن مث اطالعه الواسع على عناصرها ومصادرها املختلفة باإلضافة 

ها علماء وتتلخص الوسائل اليت استخدم .إىل مقدراته وملكاته اليت أحسن توجيهها وتنميتها
 هي: يةسالمية والثقافة العربية يف ثالث وسائل رئيساإل العلوم نيجرييا يف نشر

 .رشادحلقات العلم والوعظ واإل -أ
 ية.نظومات الشعر امل -ب
  وتصنيف الكتب.التأليف  -ت

 النشر وال مث ،مث العمل ،ستماع مث احلفظنصات واإلسالم الَيلو من اإلاإل أما منهجهم يف نشر
. القوافل التجارية إذن هي اليت نثرت البذور اللغوية أوال وذلك يف إطار َيرج من هذه الدائرة

                                                 
 .24ص، 1ج الفالني، سالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديواإللوري، اإل آدم عبداهلل يف السابق، -1
 .26ص ، 1ج ،املرجع نفسه -2
 .51، ص (م1222:)سنة النيجيرية رشادواإلالثقافة  ه وزراةنشرتاتب، تللك سلسسلة محاضرات أكتوبر :انظر -3
 صكتو.والية ، واآلن يف 42، ص 1ج، الفالني سالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديواإل، السابقيف  -4
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حمدود جدا ال يتجاوز األسواق الرئيسية يف املدن التجارية، وَل مينح اللغة جماال واسعا للتوسع يف 
 ذلك الزمن، وكان لذلك اإلتصال أثر من ناحيتني:

ة السائدة جرييا، وال تزال اللغة التجاريأدخلت كلمات عربية جديدة يف اللغات احمللية يف ني-1
 يف غرب إفريقيا، فمثال أمساء بعض البضائع املستوردة من البالد العربية واليت َل تكن معروفة عند

أدخلت العقود من األعداد من العشرين إىل تسعني وبعض الكلمات اليت ال  1أهل املنطقة،
 ية.ك املنطقة إال ودخلت عليها اللغة العربيستغين عنها التجار. ما من للهجة من اللهجات تل

إن بعض التجار يف تلك الواليات الذين كانوا يتعاملون مع العرب يف األسواق قد تعلموا من -2
 تلك اللغة أكثر من غريهم.

كان ال نتشار الدين أثر يف انتشار اللغة فقد دخلت بدخول الدين اإلسالمي كما سبق؛ 
م على األقل ما يكفيهم ألداء فروضهم الدينية العينية من صالة وصيافاملسلمون البد أن يتعلموا 

وغريَها، ومعىن ذلك هو حفظ بعض السور القرآنية واألدعية املأثورة، وتعلم كلمات دينية كالركوع 
والسجود والكفارة وغريها؛ ولعله يف أوائل تلك الفرتة أيضا دخلت أمساء األيام العربية وانتشر 

نسي الناس أمساء ها احمللية. إن انتشار اإلسالم هو الذي أدى إىل انتشار املدارس استعماهلا حىت 
القرآنية لتحفيظ األطفال شيئا من القرآن الكرمي، فهي ضرورية يف اجملتمع اإلسالمي واملسلمون 
دائما يعطون أَهية كبى هلا وبفتحوهنا لتعليم أطفاهلم؛ فالبد أن يكون بعض التجار الذين دخلوا 

 2.إلسالم قد ساعدوا أيضا يف املدارس القرآنية، بتدريس شئ بسيط ملن اعتنق اإلسالما
ا وأخريا فإن احلركة العلمية والثقافية العربية أبان عصر النهضة العلمية املباركة اليت شهدهتا نيجريي

العلوم و يف العصر الذهيب، كانت سببا يف ازدهار احلياة العلمية والفنون واملعارف اإلسالمية 
الشرعية فيها، ونبغ فيها بعض العلماء الذين طّبقت شهرهتم اآلفاق، وذاع صيتهم. إن بعض 

 هوالء العلماء هم حمط اهتمامنا وعنايتنا.
 

                                                 
 .61ص، 1ج حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، غالدنثي، أمحد ،والزعفران والسرج وغريها مثل احلرير -1
 .61 ص، 1، جاملرجع نفسه -2
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المبحث الربع: أشهر كتب التفسير والمفسرين في تعامل التفسير وعلومه لدى علماء 
 نيجيريا
 ومنا هذازالت إىل ي شماهلا خصوصا واليت اللما و أهل نيجرييا عمو  عادات ما تقدم من ىبناء عل
 إقامة جمالس التفسري يف شهر رمضان املبارك ملدارسة كتاب اهلل تعاىل، وتذكري برهبم، ودعوهتم مثل

دايات هذا ويرجع بعُض املؤرخني ب .كالم اهلل تعاىل، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه إىل تدبر
لتعليم وكما مربنا يف شأن ا .يف تلك املنطقة سالم وانتشرااإلن دخل أالعمل إىل عهد قدمي منذ 
صالحية ركة اإلحلاسالمية والعربية وآداهبا وثقافتها قبل ظهور علوم اإلالعموما على كيفية تلقي 

ا ، ولوفرضنا أن نتحدث عن املفسرين النيجرييني  كما يف العنوان، وهم كثرة؛ ألهنصكتو والية يف
 سكاهنا، من مشاهلا وجنوهبا، ومشال شرقها وغرهبا، وكذا اجلنوب الشرقي والغريب،دولة كبرية بكثرة 

ومن كل هذه الناحية علماء أجالء ومفّسرين هم كوكب دري، وجنوم يهتدى هبم. وأذكر أشهر  
 كتب التفسري يف املنطقة على النحواآليت.

 التأويل في معاني التنزيل ضياءأوال: تفسير 
ت وقد أكمل تصنيفه يوم الثالثاء بعد الظهر لثالث عشرة خل لقرآن كامالً عبارة عن تفسري اهو 

 بع أوال يف سنةه( من اهلجرة النبوية، ويقع يف أربع جملدات، طُ 1213) من شعبان سنة
زهر الشريف، وكان هذا بأمر من رئيس وزراء مشال نيجرييا السيد بالقاهرة مطبعة األ ه(1311)

بن فودي، والذي عزم على إخراج تراث زعماء حركة اجلهاد  أمحد بللو حفيد الشيخ عثمان
"من األسف الشديد أن هذه الكتب َل يطبع فتنشر من قبل  سالمي، قال:ونشرها يف العاَل اإل
فع انكسر حىت يعم الن امنها م َهمت إن شاء اهلل أن أجب حملها، فقد فلم تعرف يف غري

ومن  .فر من اجلنود وَل حتقق أمنيتهاعلى يد ضباط كإال أن املنية أدركته فاغتيل  1للمسلمني"
 .سالميإلامن أكب اجلامعات يف العاَل يف  زهربالذكر أن هذا التفسري قرأه علماء األ اجلدير

                                                 
أمحد  ،اني التنزيلفي مع ضــــياء التأويل في معاني التنزيل املس    مى، تفس    ري القرآن ،عبد اهلل بن فوديانظر: الش    يخ  -1

، مكتبة م1261ه املوافق 1311نو نيجرييا، ك  162ب -زهر القاهرة صاأل، ش        ارع 25أمحد الس        عود وعثمان الطيب 
 .1ص ، 1ستقامة بالقاهرة، جاإل
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 القرآن ضعفاء السودان في بيان تفسيرتفسير كفاية ثانياا:  
طبع  وقد، نيواحد ويف طبع قوة أخرى يف جملد يقع يف جملد ،كامالالقرآن   تفسريهو عبارة عن 

حيتوي  اهم ملم( من اهلجر طبعة حملية وهو مثل سابقه نافع لطالب العلم ومرجع 1411) سنة
ستطراد كما من معلومات قدمها بطريقة ميسرة يسهل استيعاهبا وفهمها وحتاشى فيه التطويل واإل

ذكر زبدة قد و عاىل. تهو معلوم يف بعض التفاسري القدمية اليت قد خترجك عن فهم مراد كالم اهلل 
وجتنب  ،ختصارالهور بامكتب التفسري على مذهب اجل  تا اخلرافات اليت عرضجنبً تالتفسري م
 .لفاظ وراعي احتاد املعاين، وذكر فوائد كثريةتكرار األ

أويل يف معاين اهلل علي بإكمال تفسري ضياء التمن م  "ملا ليفه كما قال:وكان سبب تأ سبب تأليفه
علوم  ، وبيانربعة يف الفروعمة األئالتنزيل، وكان حافال ببيان القراءات السبع، وبيان أقوال األ
يعرفه إال من طالعه  مما ال .1ذلك" العربية والبالغة واألصول، وترتيب الغزوات والسرايا وغري

على رواية  صرفت اهلمة إىل تلخيصه هلم منبهاو مستحضرا ملا فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء، 
قلت  .بد منه من علوم العربية والبالغة والقصص وال ،فقط، وعلى مشهور مذهب مالك 2ورش
يف  اتيحي َّ كتب اآل ؛من الطابع والناشر هل تعمد فيه أم حدث منه سهوا وقع خطاً  وقد

  ش.السور على غري رواية ور 
 الرسول نيل السول من تفاسيرثالثا: 

 اهلل خ عبدولعل الشي ؛التفسريية، يقع يف عشرين ورقة تقريبا  أقوال النيب مجع عبارة عنو ه
تقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي رمحه اهلل، مث اختصره وأضاف إليه  اإل كتاب  أخذه من

والتابعني ومن قام بالكتابة يف التفسري   وأشهر املفسرين من الصحابة التفسري كالما عن تطور
دكتور عمر صلية خبط املؤلف رمحه اهلل تعاىل يف مكتبة الالنسخة األ وقد وجدتُ  .يف زمن التابعني

                                                 
ى أياغي، رسالة الدكتور ثاين موس  القرآن، بيان تفسير كفاية ضـعفاء السودان فياهلل بن فودي،  عبدالش يخ  :انظر -1
ن إ .سواق، وهناك طبعة مبجلد واحد يتداول يف األ31، ص 1العاملية يف السودان، ج  فريقيةإله جبامعة  تجس ري قّدمما 

 ومساه لتفس  ريا ذاألف ه ،لما ص  عب على الطلبة العلمف .كفاية ض  عفاء الس  ودان هو خالص  ة تفس  ريه ض  ياء التأويل تفس  ري
 بكفاية ضعفاء السودان.

 ملغريب رسم االالرسم العثماين، وإما خط لالمام ورش رسم خاص ورش إما خلط وليس  باخلط املغريبمبعىن مكتوب  -2
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وكذلك نسخة أخرى خمطوطة يف مكتبة املخطوطات يف  ( نسبة إىل بلد ماَل فاشيفاشي ماَل)
 1 نا.تحف الوطين مبدينة كدو املوتوجد أيضا نسخة يف ، كنو جامعة بايرو

 وذكر، ه(1221ول لسبعة خلت منه سنة )ربيع األ انتهى الكتاب يوم اجلمعة املبارك يف شهر 
يات القرآنية ومجعها يف هذا الكتاب باسم يف تفسريه لال أقوال النيب اهلل العالمة اجلليل عبد

قسم بمن تفاسري الرسول، حققه وعلق وقدم له الدكتور عبد العلي عبد احلميد  ْولُ نيل السّ 
دد نفع وعلا كثري  ؛ لكناحلجم وهو كتاب صغري -كنو-سالمية جامعة بايروالدراسات اإل

مع املراجع والفهارس، ومرتب على ترتيب املصحف مبعىن من سورة صفحة  (25) صفحاته
من مرمي  عراف إىل مرمي، ومن األ عراف، ويف الفاحتة إىل األ جاء سلوبه ماأالفاحتة إىل الناس، و 

وهذا  ؛خرى يف التفسريالقرآن، وأضاف إليه أشياء من املصادر األ إىل ص و من ص إىل آخر
 2.باكوره أعمال عبد اهلل يف جمالس تفسري القرآن الكتاب هو
 ذهان إلى معاني القرآناال رد تفسيررابعاا: 
املؤلف يف  همبكر حممود جومي قدم  املفيدة والسهلة ألفه الشيخ أبو التفاسريمن تفسري كامل هو 

عبار وقت كان الناس ِباجة إىل فهم مقاصد القصص القرآنية، وكان الناس يقرؤوهنا للتفكه ال لال
ري الكامل الذي ألف بعد تفاسري الشيخ عبد اهلل بن فودي، وهو زبدة تفس هو التفسري .تعاظواال

 بني مطول رآن ماالق "كثريا ما قرأت كتب تفسري أوضح الشيخ سبب تأليفه فقال:و  ،اجلاللني
رأيت أنه فسالم واملسلمني به اإل خدموا اهلل أصحاهبا وجعل الفردوس مأواهم ملا يرحم وخمتصر

مع كثرة الكتب حيتاج اليوم إىل تفسري وجيز، يّب معاين القرآن على وجه ميكن تفهمها والعمل 
س يقرؤوهنا القرآن أذهلت العقول فجعلت النا فإن كثريا من القصص اليت أدخلت يف تفسري .هبا

نسب ما ال  أدى ذلك إىل ،جاء يف القرآن من العب واملواعظ والشرائع للعمل مبا للتفكه هبا ال
 مقدمة رد يفاملقصود  أو غري املعىن ،نبياء واملالئكة والصاحلنياخللق اال جيوز شرعا إىل خري

 3.األذهان إىل معاين القرآن"
                                                 

 .23ص، 1ج الرسول، نيل السول من تفاسير، عبد اهلل بن فودي، يف السابق -1
 .41ص ، 1ج، الرسولنيل السول من التفاسير  ،يف السابق -2
اجلاج لى نفقة طبع عذهان إلى معاني القرآن، األ رد تفسير بكر حممود جومي رئيس قضاة نيجرييا، الشيخ أبوانظر  -3

نش         ر والرتزيع بريوت اعة والالعربية للطب مجهورية نيجريية الفيدرالية، دارالتجارة يف حكومة  حممد بللو ميتما يوس         ف وزير
 .131،  2وج، 2-1، ص 1م(، ج1212-ه1412)  لبنان
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عارضة شديدة التفسري احتجاجا وم لقي هذا .وقد طبع هذا التفسري يف جملدين مث يف جملد واحد
ان يف سنة التفسري يف دروس شهر رمض ذاهلفي توخاصة من خمالفيه يف العقدة واملنهج، وكان يك

 1.مسالقدم يف خدمة اإللشيخ خريا ملااوجزى اهلل  ،إىل أن أَتة وخرج بصورته احلالية
 جزء عم   البرهان في تفسيرخامساا: 

عد تقريظ الكتاب هبجي بفه عبد احلميد حممد بشر األالقرآن خمتصرة، ألم  تفسريجزء عبارة عن و ه
ورة املكية القول خبصوصيات السو  ،دعاء احلفظو واملقدمة، بدأ مبعىن القرآن ومن أمسائه وأوصافه 

وفيه  ،لناسا إىل آخر أية، وبدأ من سورة النبنزل من اآل املفسرين وآخر مااملدنية، مث اختالف  وأ
ب يجداول يذكر كلمة ومعناها، ويذكر جممل معىن لكل السور وسبب نزوهلا وفوائدها، وهو كت

 صفحة.2،(132) وعدد صفحاهتا بلغ
 يءبه به يف وضع شوالتش ئه"وجعلين أتفكر يف اقتدا يقولأما عن سبب تأليفه فقد ذكر صاحبه 

ما يتعلق به عدادية والثانوية، فأفرغت ِبثي يف القرآن و قسام األيسري يستفيد منه الطلبة يف األ
سورة والفحص الوالكشف عن حقائق  فجاهدُت نفسي مع قلة علمي وفهمي يف تفسري جزء عمم 

 ببعض معلومات الذيم عمم "إىل أن قال مسيته البهان يف تفسري جزء  عن أسرار فوائده املضمونة
  3".تتعلق بالقرآن العظيم

 أحكام العبادات البينات في تفسيرسادساا: 
دمة قصاحبه وكتب املأحكام العبادات، كتاب خمتصر جدا ألفه  تفسريجزء عبارة عن  وه

سر ومجال سالمية بالتدرج، وأن الدين يبني فيه احلكم والشريعة ومميزات الشريعة اإل يةالتمهيد
 .ريننس، مث أقسام التفسري وأنواعه وطبقات املفسالقرآن، وأردف القول يف سبب خلق اجلن واإل

 .فيها وأركاهنا، معىن الشهادة وحكمة مشروعيتها حادي َّ الواردةميان واألآيات اإل ويذكر تفسري
 .فسريا موضوعياتها يفسر و  مع اآليات ذات املوضوع الواحدوضوعي جياملتفسري كوكان تفسريه  

                                                 
 .132، ص 2، جاملرجع نفسه -1
مدير  ،مي أغيغيس     الاإل املّدرس مبركز التعليم العريب، جزء عم البرهان في تفســــيرهبجي، األعبد احلميد حممد بش     ر  -2

 .133 -2ز و-، ص أ1ه، ج1431، شعبان 5سالمية ايبويت ايرو، الغوس، نيجرييا، طاإل مركز السالم للعلوم
 .13، ص 1ج، املرجع نفسه -3
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ستقبال ا دي َّ الوردة فيها وحكمة مشروعيته، وآيةاحاألفمثال آية الوضوء، ومعانيها وتفسريها و 
 صحفة. 1،(122) وعدد صفحاته، القبلة ومعانيها وتفسريها وحكمة مشروعية استقبال القبلة

 ينلق هبذين التفسري أما فيما يتع ؛باللغة العربية نثرا ونطما تاليت كتب ما يتعلق بالتفاسري اهذ
ها  فإن صاحبه ألف ؛وَها البينات يف تفسري أحكام العبادات، والبهان يف تفسري جزء عم السابقني

 تلك القرآن، وهذا ما وجدتُه يف وَل يقصد هبما تفسري ،ي والثانويدعدامقرر مدرسي بني اإلك
القرآن  ريذكر تفسمن لديهم  ، وليس ما-نيجرييا -غرب ما يسمى ببالد يوربااملنطقة جنوب 

أما و  ا. أما بالنسبة للرتمجته إىل لغة يوروبا وهذا موجود عندهم.املكتوب باللغة العربية إال هذ
السلطان وقد كتب  باللغة العربية نظماً، كتب اليت قول بأن هناك كتب التفسريإبداعات التفسري، أ

  .لوم القرآنع اهلل فودي نظم عدة منظومات يف عبد حممد بن عثمان بن فودي ابن أخ الشقيق
 سابعا: نزهة األسير في إنالة اليسير

كتبه السلطان حممد بن عثمان محدي، وهو منظومة شعرية حتتوي على أكثر من ألف بيت 
شعر، وذكر أن كتابه انتهى يف مجادى األوىل لعشرين بقني منه؛ إال أن السنة غري معروفة يف بلدة 

 2.)ُمالَمَغا( على هنر)كوار(
، مث بنّي جهود العلماء يف ويف مقدمة الكتاب قدمم الثناء على اهلل مث صلى على رسول اهلل 

القرآن، وأن كاًل أدىل بدلوه؛ فمنهم من كتب يف علم أسباب النزول أو يف الناسخ واملنسوخ. 
ع و وقال إن نظمه هذا هو بيان ما خفي من املبهمات الواردة يف القرآن، وذكر أنه البد من الرج

إىل املنقول ال املعقول يف معرفة املبهمات، مث قسمم سورة القرآن إىل أربعة فصول؛ الفصل األول 
من سورة الفاحتة إىل سورة األنعام، والفصل الثاين من األنعام إىل سورة الرعد، والفصل الثال َّ 

ردد سانيد اليت تمن الرعد إىل سورة ي    س، والفصل الرابع من ي   س إىل آخر سورة الناس. واأل
أكثرها عن طريق ابن جرير الطبي أو قتادة بن دعامة السدوسي والسدي الصغري. وأحيانا يذكر 

                                                 
 (م2111)  يناير، 2(، ط 133 -2)، أحكام العبادات البينات في تفسير هبجي،األعبد احلميد حممد بشر انظر:  -1

 .11- 25و 5-3ص، 1ج، (ه1431)حمرم  املوافق
املكتب  والكتاب ما زال خمطوطا يف .ريقياإفوهو أطول هنر يف غرب ، مية، ويعرف اآلن باسم هنر النيجرتسمية قدي وه -2

 نيجرييا.-والية كنو-الرئيسي جامعة بايرو
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بعض الروايات عن البخاري يف صحيحه وابن أيب حاَت، وقد عمل على جوانب األبيات هوامش 
 1يوضح فيها بعض الفوائد املهمة.

 يقثامنا: هبة اهلل الرفيق في بيان قصة يوسف الصد
  وهو الكتاب الثاين للشيخ حممد بللو بن عثمان هبذا العنوان. وهو بيان عن قصة يوسف 
( 61كما جاءت يف القرآن، وهو نظم شعري يوجد فيه أكثر من أربعمائة بيت وعدد الصفحة )

صفحة، وذكر القصة كما ورد يف القرآن الكرمي مرتبا؛ لكن َل يُعرف تاريخ كتابته، ويف أي مكان. 
 :2بعض األمثلة لألبيات التالية وهذه

 َوبَ ْعُد فَاْلَقْصُد ِبِذي الَقِصيَدةِ 
  

 ِإيَضاُح َمْعىَن ِقصمُة الَقِصيَدةِ 
   

 ُأِشرُي ِفيَها َما أََتى اْلُقْرآنِ 
  

 بَِلْفظ  يَ ْفَهُمُه الص ِبَيانِ 
   

 إىل أن قال:
 َمَضي اْثيَن َعَشَر َقْد َسَجُدوا

  
 َحىتم َوَفُدواَكَواَِكب  َلَدْيِه 

   
 َكَهْيَئِة اأَلْحَياِء يَ ْفَعاَلنِ  َدانِ              اجِ              ُر سَ               مَ    ُس َواْلقَ          مْ     َوالشم 

   
تيسري فهمها على  وهذه من األمثلة اليت بيمناها، وقصيدة الشيخ من ذكر قصة يوسف 

الصبيان كما أشار إىل ذلك يف البيت األول ألن القصة تشتمل ذكر ما جرى بني إخوة يوسف 
ومثلها مع قصص األنبياء والصاحلني واألتقياء مبقارنة ذلك مع سري امللوك، باإلضافة إىل أن فيها 

احليل  ساء عن طريقموعظة وإرشادا للعباد كي يكونوا على بي نة من مكايد الشيطان ومكر الن
 3من كيدها. مثل امرأة العزيز، وكيف عصم اهلل نبيه يوسف 

                                                 
، ق من عبد اهللأوث بن عثمان نيجرييا، والشيخ حممد -كنو-املخطوطات للشيخ حممد بن عثمان يف جامعة بايرو انظر -1

 ي.ن فودوهذا َل يفعله الشيخ عبد اهلل ب القرآن من سوراملبهمات املأثور، مث أنه تتبع مجيع من حي َّ أنه يرجع إىل 

 .ازال خمطوط والكتاب ما، 6ص  ، قصة يوسفحممد بن عثمان بن فودي، : انظر -2
 .2ص املرجع نفسه،  -3
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 تاسعاا: قصة أصحاب الكهف
وأما قصة أصحاب الكهف وكذلك الكتاب الثال َّ من كتب الشيخ حممد بن عثمان فودي، 
 وفيه سبعة وأربعون بيتاً من الشعر، وعمل تعليقات بني األبيات. وهكذا مضى حيكى القصة كما

 :1يةتبيات اآلمثلة لألوهذه بعض األ أتت يف القرآن حىت ختمها،
 يَآ أَي َُّها السماِئُل َهاَك َمْسأََلةً 

  
 تَ ُروُحَها خُمَْتَصرًة مُّْشَتِمَلةً 

   
 يف ِقصمِة اْلَكْهِف َعَلى َما قَالَ 

  
 َرب  اْلَوَرى يف أَْفَصحِ اْلَمَقاَلةِ 

   
 إىل أن قال: 

 اْلَكْهِف حُمَذ رِينَ آَوْوا ِإىَل 
  

 ِإميََنانَ ُهْم  ِمْن  قَ ْوم  َجبمارِينَ 
   

إن قصة أصحاب الكهف فيها عظة وعبة، وفيها أيضا اهلجرة بالدين وإيثار عبادة اهلل تعاىل عن 
قصة أصحاب و  ، هبة اهلل الرفيق يف بيان قصة يوسف الصديق عبادة غريه أما هذان الكتابان

من لونني من ألوان التفسري املوضوعي، وإن كان األسلوب َيتلف ألن صاحبه ، فيعتبان الكهف
استخدم أسلوبًا مستقاًل شعريًا بأسلوب التفسري املوضوعي ال نثراً  كما عرف؛ لكن ومع ذلك 

 يشتمل على التفسري املوضوعي يف بابه.
 عاشرا: المفتا  التفسير

تقان للسيوطي ل عليه كتاب النقاية وكتاب االما اشتمألف بيت فيها  ومة نظمنظوهو عبارة عن م
 ،رمحه اهلل، وقد شرحها أيضاً الرتمسي شارح ألفية السيوطي يف احلدي َّ، وَل أعثر بعُد على شرح
ومسه عبد اهلل بن فودي مفتاح التفسري، ولعل الشيخ عبد اهلل بن فودي شعر أنه حيتاج إىل زيادة 

ألف  واب كتاب االتقان للسيوطي أيضا يف حنوتوضيح وبسط للكتاب األول، فأضاف فيه أب
(، وأشار إىل أنه أكملها يف يوم السبت قبل الظهر بدون ذكر السنة، وَل 241ومخسمائة بيت )

جيعل له أبوابا وفصوال، بل عمل له عناوين رئيسة يف املباح َّ. ويف املقدمة أضاف املسائل اليت 
سري وحتدث أيضا عن أَهية علوم القرآن والتف تتعلق بأصول الدين من ذكر اإلهليات والنبوات،

                                                 
 يا.نيجري  -كنو–يف جامعة بايروأيضا خمطوطا زال وما ، قصة أصحاب الكهففودي،  حممد بن عثمان بن: انظر -1
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وموضوعه، وعمل على جوانب األبيات شروحا كثرية. ويف خاَتة الكتاب أضاف طبقات املفسرين 
 1من الصحابة والتابعني، وح َّ فيه على اتباع السلف الصاحل، وحذمر من اتباع البدع يف التفسري.

 الجميلة في علوم القرآنائد الجليلة وسائط الفوائد و الفحادي عشر: 
بيتا من  (321) الشيخ عبد اهلل بن فودي بلغ عدد أبياهتامن نظم منظومة يف علوم القرآن، هو 
يف أربعني ورقة. وأصل هذا الكتاب خمتصر من كتاب الفوائد اجلميلة من اآليات الرجز  ِبر

ني بن علي بن علي احلس يبيات اجلليلة الوقد نظم فيها كتاب الفوائد اجلميلة من اآلاجلليلة، 
حقيق بت وقد طبعتْ . إدريس عزوزي املطبوع بتحقيق الدكتور 2طلحة الرجراجي الشوشاوي

علق ؛ فقد رتمبه يف سبعة أبواب. أما الباب األول حتدث فيما يتاحلميد العلي عبد الدكتور عبد
رابع فيما يتعلق بتعليمه، لخبطه، وا والثال َّ فيما يتعلقبنزول القرآن، والثاين فيما يتعلق بقراءته، 

واخلامس فيما يتعلق بأحوال حامله، والسادس فيما يتعلق بأحوال القرآن، والسابع األخري فيما 
  3يتعلق بفضائله.
 ساللة المفتا اثنا عشر: 

 علوم من نظم الشيخ عبد اهلل بن فودي من اإلتقان يف منظومة فيها تلخيص ملفتاح التفسريو ه
( صفحة 32( وبيت شعر. مساه "ساللة الفتاح" وعدد الصفحات )1211القرآن للسيوطي يف )

من الورقة الكبرية، وعليها تعليقات يف جوانب األبيات. وقد رّتب الشيخ  عبد اهلل الساللة يف 
يف و واب. ، وذكر املباح َّ املتعلقة به يف األبتسع فصول، وأبوب وعنوان وكل فصل يف بدايته

، وذكر الدواعي لنظم اإلتقان فاحتة الكتاب واملقدمة فيها احلمد والثناء على اهلل وعلى رسوله 
وحتدث عن معىن التفسري. ويف الفصل األول يرجع إىل نزول القرآن ويف أبوابه املكي واملدين 

ه القراءات سند القرآن، ويف الثال َّ طريقة األداء وذكر فيوضوابطه وغري ذلك. ويف الثاين يرجع إىل 
السبعة ومن قرأ هبا. والرابع يرجع إىل ألفاظ القرآن. واخلامس يرجع إىل املعاين املتعلقة باألحكام. 
ويف السادس فضائل القرآن. ويف السابع أفضله وفضله واخلالف يف ذلك. الثامن إعراب القرآن. 

                                                 
 .31، ص 1، جاتاألبيبجمع بعض مالي من الورقات تزين ، عبد اهلل بن فودي، يف السابق -1

ضا  عمرر قيل أنه توىف يف أواخر القرن التاسع اهلجري،  (،122)ت الشوشاويجي راالرجهو حسن بن علي بن طلحة  -2
فيــات و  وفــاتهم معجم المؤلفين المعــاصـــــــــــرين في آثــارهم المحطوطــة والمفقودة ومــاطبع منهــا وحقق بعــدكح  ال  ة، 
 .254ص ،3ج، 111ص ، 1ج، ه1425الوطينم، مكتبة امللك فهد 2113-1122ه 1311-1424

 .34ص ، 1جفي بيان تفسير القرآن،  السودان كفاية ضعفاء، ثاين أياغي رسالة املاجستريالدكتور ، يف السابق -3
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نة التفسري وشروطه. وقد انتهى كتابه يف يوم اإلثنني من ذي القعدة سالتاسع ما يتعلق مبصدر 
  1ه  (.1211)

وهذا من األشياء اليت انفرد هبا أهل املنطقة، من املنثور واملنظوم من تفسري القرآن، لو أننا نتحدث 
جلاللني اعن أشهر كتب التفسري اليت يعتمد عليها أهل املنطقة ويتداولوهنا فيما بينهم، وَها تفسري 

على تماد عالمنظومة شعرية علمية بدون ا ستخدمأحيانا يإن الشيخ عبد اهلل  2للسيوطي واحمللي؛
فتح اللطيف و  ،احلصن الرصني يف علم التصريفكتابه   أّي كتاب، ومن أمثلة ذلك ما فعل يف

املنظومة ال م ينظ   وأحياناً . ومصباح الراوي، وهو ألفية احلدي َّ، الوايف لعلم العروض والقوايف
ولكن لغرض ما من األغراض الشعرية املعروفة، كاملدح، والرثاء،  ؛لغرض تقريب علم من العلوم

هي و  روض العاشق يف مدح سيد العباد،كتابه   ومن أمثلة ذلك ما فعل يف .والوصف، وغري ذلك
 أيضا يف مدح الشيخ السودان، وهي منظومة موصوفةو   اهلل منظومة خممسة يف مدح رسول

 3حداث اليت جرت يف حياته.عثمان، وذكر مناقبه، ومراحل جهاده، وأهّم األ
لقد ِب َّ الباح َّ يف شأن تفسري القرآن باللغة العربية، فلم جيد سوى هذه الكتب اليت ذكرهتا 
سابقا، وهي أهم وأشهر كتب التفسري املكتوب باللغة العربية ألهل املنطقة؛ أما غري هذه كلها 

 .4للقرآن وهي كثرية جداتدخل حتت ترمجة 
  كيفية تعامل التفسير وعلومه باالخص بلغة المحليةالثالث عشر:  

أما جمالس تفسري أهل بالد اهلوسا يرجع بعض املؤرخني بدايات هذ العمل إىل عهد أمري كنو 
حّي مدابو  5على ياجي الذي حكم يف الثال َّ امليالدي، وذلك عند نزول وفد قبيلة )وْنغراوى(

بقيادة الشيخ عبد الرمحن فقد وضعوا عصا الرتحال يف مدينة كنو عند ملسوا َكَرمًا أصيال عند 
                                                 

ص   فحة، وكذلك نس   خة أخرى يف  (41)مبدينة كدونا تقع يف الكتاب يف متحف الوطين  وقد َوجدُت نس   خة من هذا -1
 نيجرييا.-كنو–جبامعة بايروسالمية إلز البحوث امرك

، (2112-ه                           433، )1سالمي، طإلاحلكمة للكتاب ا ، دارلمجالس التفسير التبصيرحممد ثاين عمر موسى،  -2
 .31ص ، 1ا، سسلة أِباث لتلك املركز، جنيجريي-نوك–اث والرتمجة ِبلألمام البخاري اإلمركز  الناشر

فودي، منهجه أو أس        لوبه يف التأليف هكذا إما أن يعتمد على كتاب  املالحظ أن مجيع مؤلفات الش        يخ عبد اهلل بن -3
 على أي كتاب. عتمد ال ي معني أو

 فيما أعرفه واهلل أعلم َل جد ماكن يف نيجرييا األيف  كثريوقد ِبثُت   -4
 كنو،  ىلإس       الم تجارة، وقيل هم الذين أدخلو اإلحي َّ وص       لوا إليها ألجل الكنو مدينة   س       كنت يف يتاس       م قبيلة ال -5

 .اليت َتر هبا وإحدى اليت دخل فيه اإلسالم إىل نيجرييا على حسب الطرق والقوافل التجارية
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قبائل اهلوسا، وزارهم شوقا إىل البقاء يف هذه املنطقة ما رأوه من حب  أهلها لإلسالم ورغبتهم 
لقبيلة، واختذ  هذه ايف تعّلمه؛ فقام زعيم هذه اجلماعة بالدعوة إىل اإلسالم ونشر تعامليه بني

لدعوته إىل اهلل طريقة تفسري آيات من كتاب اهلل، وخباصة ما يتعلق منها باإلاميان بالقضاء والقدر 
 .1واإلحاي َّ الشريفة اليت تبشر املؤمنني باجلنة
(، وفد إىل كنو داعية إسالمية يدعى 1211-1661ويف عهد السلطان باوابن حممد رُنْ َفا )

منذ وصوله جعل شغَله الشاغل تفسري القرآن يقوم، بذلك دبر صالة الصبح الشيخ عبد اهلل، و 
يف كل يوم، حىت استفحل أمرُه وتعاظم ذكره، ومسع به السلطان؛ فطلبه وأكرم وفادته، وأسكنه 
يف قصره امللكي، فبوجوده يف قصر السلطان اكتسب دور التفسري لونا آخر من الرّفعة واجلالل، 

سرين، فشمروا عن ساق اجلّد يف البح َّ والتنقيب يف معاين القرآن. ويف وحرك ذلك مشاعر املف
(، ُوجد بعض املفسرين يف حي مدابو من بينهم: الشيخ 1242-1231عهد حممد كنفارو )

 .2الطاهر، والشيخ بندو وغريَها
نبوية طلبا لوملا قرر الشيخ عبد اهلل بن فودي رمحه اهلل ترك اإلخوان واألوطان، والّرحلة إىل املدينة ا

للرمحة والرضوان، وصل إىل مدينة كنو ستوقفه أهلها، وطلبوا منه اإلقامة عندهم لتعليمهم أمور 
 3الدين؛ فاستقر فيها لفرتة من الزمن وقرأ فيها على أهل كنو تفسري القرآن من أوله إىل آخره.

ل مث إدريس إدريس األو وكذا األمر يف كامن برنو من منطقة مشال الشرق نيجرييا، يف عهد السلطان 
م(، وعاملا واعظا حيت أنه كتب تفسريا كامال من أوله إىل 1613-1521الثال َّ امللقب ألوما )

 .4آخره
م(، وعارض ابن فودي يف جهاده برسائل عديدة دّوهنا حممد 1111وحممد األمني الكاَّني )ت 

فودي، فأصبح  ن جيوش ابنبللو ابنه يف )إنفاق امليسور( قام بالدفاع عن برنو؛ حىت اسرتدها م

                                                 
ة، جبامعة س     المياإلجة املاجس     تري يف قس     م الدراس     ات أطروحة لنيل در في كنو،  التفســــيرإمساعيل بن إدريس،  :انظر -1

 .12-11، ص 1م، ج1216كنو -بايرو
 .32ص ، 1، جفي كنو التفسيرإمساعيل بن إدريس، يف السابق،  -2
 .42ص ، 1ج، املرجع نفسه -3
  .زل البح َّ قائما عليه ما سري مفقودولكن هذا التف( الشيخ إدريس أللوما تفسيرسم التفسري ) -4
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بذلك عظيما على أرض برنو، وجعل سلطانا إىل أن توىف يف تلك التاريخ املذكور أعاله، وآلت 
 1.إىل أوالده، وأحفاده دولة برنو كامن وهم يتلقبون بالشيخ حىت اليوم

- 1221م(، وابنه ُدوَُّنَه دبالمي )1154-1142ومن قبل السلطان دوَّنه بن هومي )
وغريهم؛ فهوالء كلهم من العلماء األجالء، فأصبح العلم ميسرا وعاما وشائعا يف م(، 1252

متناول اجلميع، وأصبح الناس يف برنو بني عاَل أو متعلم. وكانت العلوم واملعارف والفنون والثقافة 
اإلسالمية بوجه عام موجودة ومتوفرة مبختلف أنواعها يف هذه املدينة اليت أصبحت قبلة الطالب 

قصد العلماء؛ حىت وصفت بأهنا أكب مركز للعلوم والفنون والثقافة واحلضارة اإلسالمية يف وم
بالد السودان. وتدفق علماء وفقهاء الدين اإلسالمي القادمني من الشمال األفريقي من مصر 
ودولة اخلالفة العثمانية، وبيان الدور الذي قامت به هذه الدول يف تسهيل وتيسري انتقال العلم 
والنور واملعرفة إىل املنطقة، وتدفقت الكتب العلمية واملراجع اإلسالمية عليها بكثافة؛ مما أوجد 

 2.حركة فكرية إسالمية واسعة النطاق يف كامل املنطقة
، وَل يعرف من يستحق الذكر 3وكذا األمر يف منطقة جنوب غرب نيجرييا ما يعرف ببالد يوربا

اإلسالمية يف االلورن؛ وإَّنا وجد يف خمتلف القرى واألحياء  من علماء يوربا قبل تأسيس الدولة
بعض أفراد من أهل الصالح والتقوى والعبادة؛ ولكنهم ليسوا يف املستوى العايل من الثقافة العربية 
اإلسالمية ما يقرهبم من مصاف الطبقة الراقية من علماء بالد هوسا؛ ومنهم: والشيخ حممد 

ام سنة، والشيخ حممد ينبؤ، والشيخ موسى البنوري األجبي. وبعد قيالسنسي السين عاَل ربوة ال
الدولة اإلسالمية يف مدينة االلوري وجد العلماء الفالنيون والنوفايون وغريهم أرضا جديدة خصبة 

  4صاحلة لغرس آداهبم وعلومهم فيها؛ حىت وجد فيهم املفسرون، وهكذا استتب األمر.

                                                 
 .64ص، 1ج، الفالني يودسالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن فو اإلري، لو اإل آدم عبد اهلليف السابق،  -1
 .112ص ، 1، جسالم والحركة العلمية في إمبراطورية كانم برنواإل إبراهيم حممد ،يف السابق -2
 الدإىل وحدود  جنوبا يطلس    ألوش    رقا وإىل احمليط ا مشاال هذا النهر من حدود وَتتدّ  النيجر، يوربا جنوب هنر تقع بالد-3

قاً؛ لكن عربية إال جزء يس    ري بس    يط كما نبهُت إليها س    ابلغة الالكتب تفس    ري القرآن ب  نْ ، وإىل اآلن َل يوجد مَ هومي غربا
 كامال.وجود عندهم نسخة القرآن  هذه مة بلغة يوربا رتمجال
 .62، ص 1، جالفالني الشيخ عثمان بن فوديو في نيجيرياسالم اإل لوري،اإلآدم عبد اهلل  يف السابق، -4
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 القرآن بلغتهم ونشأته شبيه كبقية مناطق نيجرييا، وفد فّسروا تفسري وأما كيفية تلقي تفسري القرآن
مث باحلرف اإلجنيلزية، وليست  1مبعىن بلغة يوربا؛ لكن مكتوب باحلروف العربية ما يسمى )بعجم(

باللغة العربية. وَل يكتب أحد من أهل يوربا تفسري القرآن باللغة العربية. إال شيء يسري من اليت 
 2ا.ذكرهتا سابق

أما بالد إيبوَل يعرف منه شئ إال بعد نزول اإلجنليز؛ إذَل يكن بينها وبني القبائل األخرى أية 
صلة تذكر وليس لإلسالم فيها خب يؤثر كما تقدم. وملا دخل اإلجنليز إليها وجدوا هبا أرضا 
خ يخصبة لغرس النصرانية )الكاتوليكية(؛ ولكن هناك رجال من قبائلها أسلم على يدي الش

واتصل باهليئات اإلسالمية والدول العربية  3(، ومساه بامسه1251إبراهيم أنياس السنغايل يف )
ليساعدوه على نشر اإلسالم يف بالده. وهناك ترمجة للقرآن بلغة إيبو باحلروف اإلجنليزية هذا ما 

المِذي أُْنزَِل  َرَمَضانَ  َشْهرُ عنده وكل هذا وذاك عمل حسن، ملا فيه من حتقيق قول اهلل تعاىل: 
ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلنماِس َوبَ ي  َنات  ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 

، الذي كان جبيل والتأسي برسول اهلل  4
 5يلقاه يف أيام شهر رمضان بدارسة القرآن.

أما عن كيفية تعامل تفسري القرآن باللغة احمللية، فهذا يرجع إىل األصل الذي أخذ عنه اإلسالم. 
وعند ما دخل اإلسالم إىل تلك املناطق مشال نيجرييا وجنوهبا َل َيتلف من ناحية إىل أخرى 

لتعليم ا فكل منطقة من املناطق تبعوا منهجًا واحداً، من املنهج الذي تّلقوا منه اإلسالم وكيفية
والعلوم عموما وتعاملوا مع تفسري القرآن باللغة احمللية خصوصا. أما املنهج العام فكان َيصص 

يف بيته مكانا واسعا يْلتقي فيه مع تالميذه كل يوم ملدة نصف ساعة لكل تلميذ. وجيلس  الشيخ

                                                 
س      تعمار الافكانت مس      تخدمة قبل أص      ول  ؛وغريها ،يةالبنو بالعجمي س      واء كانت بلغة الفالنة أو اهلوس      ا، أو  مسي -1
ها، ويكون ارية والرسائل وغري دإلالشئون او وهنا يف أمور املواصالت، ستخدملماء يوالعيف مراء والسالطني، األ ، وكانةطقاملن

 ستعمار.سالمي قبل اإلاإل مجيع العاَليف مر األ بل نيجرييا، يف مجيع قبائل
 (.42(، و)46، ص )القرآن والبرهان في تفسير، أحكام القرآن البينات في تفسير يف السابق، -2
 تويف يف أمريكا.حي َّ  السنغاليف وهو زعيم الصوفية  ،مبعىن باسم إبراهيم أنياس -3
 .21، ص1، جالشيخ عثمان بن فوديو الفالني سالم في نيجيريااإل آدم عبد اهلل اآللوري، ،يف السابق -4
 .ةية القبائل النيجرييبقيف بلغتها وهكذا  لغة احمللية مبعىن الفالين، وهوسا، وبرنو، ويوربا، وكل يفّسراليفّسره ب -4
 (.115سورة البقرة اآلية: ) -4
 .21، ص1ج ،ملرجع نفسها -5
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 1له كل كلمة،ر الشيخ على منب مرتفع قدر شب فيدخل كل تلميذ مع كتبه ليقرأ منها والشيخ يفسّ 
وهو َيْسَتِمُع َويَِعي فإذا سبقه شريك له انتظر دوره واستمع إىل درس زميله والتقط من دروسه 
فوائد يضيفها إىل دروسه اخلاصة. ومن الشيوخ من جيلس للدرس من الصباح إىل الظهر مث 

ة )الوراقة( بينصرف إىل عمل آخر بكسب منه معيشته كالزراعة أو احلياكة أو اخلياطة أو الكتا
 2.ومنهم من يستمر يف التدريس حىت الغروب وال يقوم إال للصالة والغذاء والضروريات األخرى

من علماء القرن اخلامس اهلجري، وهو األسلوب واملنهج املتبع  3فمثال ذلك:كتاب تعليم املتعلم
ألوىل للتعليم، ايف املعاهد واملدارس، والكتاب نفسه مقرر على التالميذ يدرسونه يف السنوات 

ليجعلوه قانونا ودستورا يعملون بإرشاداته وتوجيهاته. وأهم املواد املقررة من العلوم والفنون هي 
التوحيد األشعري، والفقه املالكي، والقصائد الوعظية، ومتون اللغة، كمقامات احلريري، وخمتار 

رآن، افية، والتجويد، والقالشعر اجلاهلي، وقواعد النحو، والصرف، والبالغة، والعروض، والق
 4.والتفسري، واحلدي َّ، واألصول، واملنطق، والفلك

أما الكتب املقررة فهي الكتب املشهورة قدميا يف بالد العرب، ورمبا أضافوا إليها بعض الكتب 
 6،والوتريات 5،العشرينياتة؛ فمثال كماداألخرى من مؤلفات علمائهم. وهناك كتب يستخدوهنا  

 أيب زيد ن ة اب ال ورس، 2ةشماوي ع وال 1ة،ري ض خألا تون: ه م ق الفومن كتب  .2والشعراء الستة

                                                 
 قبائل نيجرييا.مجيع  هحي َّ يتناول ؛لغة احملليةال، يفّسره باملرجع نفسه -1
 .54، ص 1جسالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديو، اإل لوري،اإلالسابق، آدم املرجع  -2
 تعليم المتعلم طريق التعليم.، سالم الزرنوجىاإل برهان -3
 .55، ص 1ج ،املرجع نفسه -4
(، ومسّيت بذلك لكوهنا تش         تمل على ه622نظمها أبوزيد عبد الرمحن )ت قص        يدة يف مدح النيب  العش        رينيات: -5

 .112، ص5، جمعجم المؤلفين المعاصرين عمر رضايف السابق،  حروف اهلجاء،ا لكل حرف من عشرين بيت
  ،(ه151)عي، بن عبد الكرمي الش اف بكر الكبري أبو البية، نظمها الش اعر هي قص يدة الوترية يف مدح خري الوتريات، -6

 . 134ص، 2بدون ط و ت، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 
لمى، وعلقمة بن هري بن أيب سالقيس، والنابغة الذبياين، وعنرتة بن شداد، وطرفة بن العبد، وز  امرؤ الشعراء الستة هم: -2

 (.ه426)ت  علم الشنتمرياألبرواية يوسف بن سليمان  الستة ديوان الشعراءجمموعة أشعارهم يف  وتوجد .عبدة
معجم  ،املرجع نفس       هيف الفقه املالكي،  خ ــــــرياأل مختصــــــركتاب  ه(253)ت حممد األخض       ري الرمحن بنعبد -1

 .115 ، ص5ج، المؤلفين
 .112 ، ص4ج:يشعالم للزركاإل ،(ه1116 )ت الباري العشماوي، ، ألفه عبديف الفقه املالكي هو كتاب -2
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وهذه أهم  5.وتفسري الصاوي 4،وتفسري اجلاللني 3،وصحيح البخاري 2وألفية العراقي، 1،الق ي رواين
ة يالكتب املقررة اليت يدرسوهنا، أهلية؛ مبعىن يؤخذ من املشائخ مباشرة ومشافهة يف حلقاهتهم العلم

وبيوهتم وأحيائهم. وكانوا يقتصرون على املتون دون الشرح، وال يأخذون منها إال الشواهد فقط، 
وكانت العادة أن يدرس التلميذ يف املادة الواحدة أهم الكتب املشهورة فيها، وإذا استوعب 

ن الشيخ ذالكتب املشهورة يف أكثر الفنون الالزمة، مثل: النحو، والصرف، والفقه، والتفسري؛ استأ
أن يستقل ويدرس، ورمبا بعثه الشيخ نفسه إىل جهة معينة وأجازه التدريس فيما علم، على أن 

 6.يراجعه فيما ال يعلم وأن يستوضحه ما أشكل
ويدرس هذه الفنون كلها باللغة احمللية، مبعىن أن الطالب يرتجم له بلغته اليت يفهم منه؛ فمثال 

اليت  بلغة الفالة، والبنو بلغة البناوي؛ وهكذا كل يتلقى بلغتهأهل هوسا بلغة هوسا، والفالين 
يفهمها، منذ ذلك الوقت إىل يومنا هذا، وهو من األسلوب املستخدم ألهل نيجرييا عموما، 
إضافة إىل الدراسة النظامية مبعىن املدارس احلديثة، من املعاهد الدينية واجلامعات، وفيها يوجد 

ري الدينية، والثقافية والعربية كأنك يف الدول العربية، وهذا أهم ما جيمجيع التخصصات العلمية 
يف شأن كيفية تعامل تفسري القرآن باللغة احمللية. ومن هذا املنوال درسوا ودّرسوا وألفوا كثريا من 
الكتب العلمية والدينية عامة وتفاسري القرآن خاصة؛ منها التفسري املوضوعي والتحليلي، وترمجة 

ن؛ هناك ترمجة لتفسري القرآن، ترمجة بلغة اهلوسا للشيخ أيب بكر حممود جومي، وترمجة القرآن القرآ

                                                 
رب إفريقيا، املتون يف الفقه املالكي املتداولة يف غ من أش    هر رســـالة القراوين، اهلل بن عبد الرمحن ابن أيب زيد حممد عبد -1

 .141ص ، 1ج، يشكعالم للزر األ املرجع نفسه،وعليها شروح كثرية، 
 "التذكرة والتبصــــــــــرة" :منت متداول يف علوم احلدي َّألفية العراقي، (ه116عبد الرحيم بن احلس             ني العراقي، )ت  -2

 .214ص ، 5ج ، المعاصرين في أثارهم معجم المؤلفين، السابقاملرجع لفية لكونه يف ألف بيت، باأل واشتهر
مام لإل بالءأعالم الن سيربن عثمان الذهيب،  حممد بن أمحدو ، صحيح البخاريجامع ، حممد بن إمساعيل، يف السابق -3

 . 321ص ، 12م( مؤسسة الرسالة، ج1324-ه  241)تمشس الدين، 
وجالل الدين ، يلدين حممد بن أمحد احمللجلالل ا ينالجالل بتفســيرمسي جزئني يف جملد واحد، يف  خمتص  ر هو تفس  ري -4

  الرمحن بن أيب بكر السيوطي. عبد
يف املدينة  (،م1125-ه1211لفقيه املالكي )تالعباس العاَل ا أبو ،الصاوي اخللويت عبد الكرمي بن هوازن القشريي، -5

 الصاوي.، المعروف بالتفسير حاشية الصاوي، املنورة
 .55ص ، 1جسالم في نيجيريا الشيخ عثمان بن فوديو، اإللوري، االعبد اهلل السابق، آدم يف  -6
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أيضا ترمجة القرآن  1بلغة اهلوسا مبجموعة من العلماء بلغة اهلوسا، وترمجة القرآن للشيخ الناصر كب
 امل.الك بلغة الفالين، والبنو، ويوربا، وإيبو؛ منها ترمجة االجزاء ومنها ترمجة القرآن

ما من جهة يف املنطقة النيجريية إال وهلا عاَل ومفسر للقرآن أو مرتجم للقرآن وقد ألفوا يف تفسري 
، وقصة أصحاب القرآن ما بني مقتصرات؛ فمثال: نزهة االسري يف قصة يوسف الصديق 

ىل إ الكهف، وتفسري سورة القدر كتبه حممد البخاري ابن للشيخ عثمان بن فودي، ورد األذهان
معاين القرآن للشيخ أيب بكر حممود جومي ونيل السول من تفاسري السول وكفاية ضعفاء السودان 
يف بيان تفسري القرآن للشيخ عبد اهلل بن فودي، أما املطوالت فمثال: ضياء التأويل يف معاين 

 جملدين يف التنزيل لعبد اهلل ويقع يف أربع جملدات متوسطة. أما الباقون كلهم يف جملد واحد أو
وهذه كلها كتبت باللغة العربية وال يفهم منها شيء إال الدارس للغة العربية. أما الرتاجم فقد 
ترجم القرآن بلغة النيجرييني فمثال: بلغة هوسا، ويوربا، وايبو، والبنوي، والفالين واإلجنليزي 

أربعني، هذا  ني إىلوغريها من لغات نيجرييا؛ فإن عدد التفسري والرتمجة ما بني مخس وثالث
للنجرييني، فقد أجري البح َّ والتنقيب يف املخطوطات اليت خلفها العلماء األجالء، وقد فقدت 

 الكثري منها.
 

 المبحث الخامس: مصادر التفسير وأنواعه وألوانه وعلومه وإبداعاته من المنظومات
لمفسرين ل يرجع إليهاتعرض و  تعددت املصادر وكثرت اختالفاهتا يف القضايا الفقهية واللغوية اليت

الرجوع إىل  ها بعدمن كلبيت نأوسوف  وعلى املفّسرين النيجريين خصوصا. يف تفسريهم عموما،
لة منه ما أمكن ذلك وحسب توفر ذلك املصدر، أصل الكتاب إذا كان موجودا ألثبت املسأ

هد إلثبات هبا كشاأيت تارتضاها ف إما يكون قد ؛وأخص بالذكر الشيخني والباقي يكون ضمنا
 .لة من املسائل أو رأياأمس

وإن قيمة كل كتاب أُلف يف فن ما يرجع إىل مصادره وأصالة تلك املصادر؛ ولذا اعتمد الشيخ 
، على أمهات  (رد االذهان إلى معاني القرآنأبو بكر حممود جومي يف تأليفيه للتفسري القرآن )

                                                 
اس، أي    دي الن    موج    ودة ب    ني  كث    رية  ؤلف    اتمفرق    ة القادري    ة يف نيجريي    ا، ول    ه  ك    با زع    يم الش    يخ العالم    ة ناص    ر ه    و -1

 جومي. وأيب بكر حممللشيخ وهو أحد الشيوخ 
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ا والسرية والفقه وأصوله، وكتب اللغة وفروعهكتب التفسري املعتمدة، وكتب احلدي َّ ومصادره، 
 فيما يأيت: وغريها. أذكر بعضا منها

 :  ي:لأهمها كالتا تفسيرد التي اعتمد فيالشيخ أبو بكر محمود جومي  مصادرأوالا
 مصادره من كتب التفسري بالرواية، والدراية أما الرواية كالتايل:-أ

 1ي.القرآن لإلمام الطب آي جامع البيان عن تأويل  -1
 2البن عطية األندلسي. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر -2
 3أنوار التنزيل وأسررا التأويل للبيضاوي. -3
 4تفسري اجلاللني. -4
 5.تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري ابن كثري -5

                                                 
ع من العلوم ئمة، مجألا ق، أحدطالاإلعلى  املفس     ر جعفر أبو، كثري بن غالب الطبي  هو حممد بن جرير بن يزيد بن -1
ويقال عنه كل من جاء  ،(ه 311و)ت ،( 224) ، ولد س     نةكثرية  ن أهل عص     ره، وله تص    انيفَل يش    اركه فيه أحد مما

في طبقات  ترمجته (1326) ،1طللسيوطي،  طبقات المفسرين، السيوطي د الرمحن بن أيب بكرعب انظر بعده أخذ منه،
 . 12ص ، 1، جالمفسرين للسيوطي

املرجع  ،(ه                541)ت ،(ه               411نة )مد الغرناطي، ولد سحم احلق بن عبد امللك بن غالب بن عطية، أبو هو عبد -2
لدين الداوودي أمحد، مشس احممد بن علي بن  وكذا ،51ص، 1ج ،ترمجتهالرمحن بن أيب بكر الس           يوطي  عبدنفس           ه، 
 .265ص، 1ج ،بريوت -الكتب العلمية دار، طبقات المفسرين للداودي ه (245ت) املالكي

 اخلري قاض    ي القض    اة ناص    ر الدين البيض    اوي الش    ريازي، كان إماما عالمة اهلل بن عمر بن حممد بن علي أبو عبد هو -3
: عبد الوهاب بن تقي الدين الس               بكي تاج الدين، انظر ه(621)ت زاهدا ش               افعيا، ع ارف ا ب الفق ه والتفس               ري والعربية

 . 231ص ، 1، جاملرجع نفسه، 152ص، 1ج  ،في طبقات الشافعية للسبكي (،ه 1413) ،2ط ،ه (221)ت
 ه جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيكّمله(، و 164)ت فعيجالل الدين حممد بن أمحد احمللي الشاَها  -4

 ه(.211)ت
رية ان مولده بقكشي البصروّي الدمشقي الشافعي،  إمساعيل بن عمر بن كثري عماد الدين أبو الفدا، شهاب الدين القر  -5

 اظ، تفّقه على الشيخنيلفواألء واحلفاظ وعمدة أهل املعاين ه( كان قدوة العلما211) شرقي بصرى من أعمال دمشق سنة
ذ الكثري خبا احلجاج املزي والزمه، وأخذ عنه وأقبل على علم احلدي َّ، وأأ ن قاضي، مث صاهربرهان الدين، وكمال الدين ب

لتاريخ، حىت برع اسانيد والعلل والرجال و األوأقبل على حفظ املتون، ومعرفة ، األصفهاين صول علىاألعن ابن تيمية، وقرأ 
 .112، ص 1ج ،، املرجع نفسه، صاحب التصنيف التفسري القرآن العطيم والبداية والنهايةه (224ت) يف ذلك وهو شاب
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 1جامع األحكام القرآن للقرطيب. -6
 2يف ظالل القرآن للسيد قطب. -2
  .تقان يف علوم القرآن للسيوطياإل -1
 3الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية. -2

يكون ذلك ما نقله كال من املفسرين من أمهات كتب احلدي َّ مبعىن املصادر األصلية يدخل 
 أيضا يف ذلك شروح احلدي َّ وغريها.

 .صحيح البخاري -1
 صحيح مسلم. -2
 4.شرح صحيح البخاري للقسطالينإرشاد القاري  -3
 سنن أيب داود. -4
 الرتمذي.سنن  -5
 5املستدرك للحاكم. -6
 6سنن النسائي. -2

                                                 
 مصنف التفسري (، هت621ت) اهلل القرطيب عبد نصاري اخلزرجي املالكي أبواأل، رححممد بن أمحد بن أيب بكر بن ف -1

ا تضمنه من السنة جامع أحكام القرآن واملبنّي مل) جملدا، مساه كتاب القرآن كتابا كبريا يف مخسة عشر املشهور، مجع يف تفسري
 .62، ص 2ج  ،طبقات المفسرين للداودي، . يف السابقسريامن أجّل التف هوو ( القرآنوآي 

 القاهرة. -بريوت -الشروق  دار، ه ( 1421، )12ه (، ط 1315)ت سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب -2
رة ق انظرو  اجلمل، بتفسريسم االتفسريه هبذا  ى(، ومسه    1214ت) خ سليمان بن عمر العجيلي املعروف باجلملالشي -3

 ز.-ىف مقدمة الكتاب، ص و الجاللين العينين على تفسير

التص       نيف وقد أخدم الس       نة،  مام احملدث ص       احباإل ه(،223ت) د بن حممد القس       طالينش       هاب الدين أمح هو -4
  .وغري ذلك، وهتذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، شرح لصحيح البخاري فتح البارياملشهور بكتب 

ام احملدث ماإله                    (، 415ت) عبد اهلل أبو، ن نُعيم بن احلكم النيس      ابوريب حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محد هو -5
 .43ص ، 1بريوت، ج–دار الكتب العلمية (،1221 –1411)1 طالمستدرك على الصحيحين،  احلافظ،

، تقريًبا ه (215) سنةلد عبد الرمحن، وُ أبو ، النسائي اخلرساين أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن ِبر بن دينار هو -6
مام احملدث اإل ه                              (225) ُيشبه أن يكون مولدي سنةلسنة، لكنه حددها بالتقريب، قال:حي َّ حدد هو نفسه هذه ا
 ت) ام البخاري على الص    حيح،ممام النس     ائي ممن أخذ عن االاإل، املش     هور س    نن النس    ائي احلافظ، ص    احب التص    نيف

ع وقامل، تثبيت دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه انظرو  ،ه      (213)ت وإسحاق بن راهويه، (231) ( وقيل241
 .11-11ص ، 1الشاملة، جاملكتبة ، اإلنرتنيت
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 1سنن بن ماجه. -1
 2السنن الكبى للبيهقي. -2

، الرواية منهاأماكتب التفسري ب ؛بالرواية، والدراية، وعلوم القرآن كتب التفسريوهذه أهم مصادر  
ري عروف بتفستفسري القرآن العظيم املالطبي، و  بن جرير وجامع البيان عن تأويل آي القرآن حملمد

نزيل وأسرار احملرر الوجيز يف تفسري كتاب العزيز البن عطية، وأنوار التلدراية لبالنسبة  أماابن كثري؛ 
والفتوحات لني، اجلال ، وتفسرين، وأحكام القرآالتأويل للبيضاوي، وجامع األحكام القرآن للقرطيب

 للسيوطي. ؛تقان يف علوم القرآناإلفهناك علوم القرآن لأما بالنسبة اإلهلية؛ 
 َّ يكون من أمهات كتب احلديوذلك  كتب احلدي َّ  يها؛عل اليت اعتمد أهم املصادر -1

صلية، من الصحاح، واملسانيد والسنن، واجلامع الصحيح ملسلم، مبعىن املصادر األ
مام املسانيد من أبرزهم مسند اإل أما ؛بن إمساعيل البخاري مدحملواجلامع الصحيح 
سنن أيب داود، وسنن النسائي، وبن ماجه، والرتمذي، السنن  وأما ؛أمحد بن حنبل
 .وهكذللحاكم واملستدرك 

 شروحه، ورسالةو  ه، وذلك يف تناول الفقه كمختصر اخلليلالفقه وأصول ره كتبمصاد -2
ان الكتاب الذي كيتعّلق باملسائل الفقهّية، وأكثرها اعتمادا   فيما أليب زيد القريواين

معني  الصولية يأيت ضمنا يف تفسريه وال يتقيد بكتابذكرته؛ أما القواعد الفقهية وا
 بل يعتمد على قوته العلمية.

السرية " يتعلق بتهذيب السلوك، وسرية ابن هشام فيما كتب السرية والزهد  همصادر  -3
، وبعض أسباب 4للقاضي عياض بتعريف حقوق املصطفى والشفاء  ،3النبوية"
 ل اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.النزو 

                                                 
مام احملدث احلافظ صاحب اإله (، 223ت) جة اسم أبيه يزيد هلل، وماعبد ا وأب حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، هو -1

، 1، جحلليبا فيص   ل عيس   ى ، باقي، دار إحياء الكتب العربيةال حممد فؤاد عبد ، حتقيق،ماجهســـنن بن بن ماجه،  الس   نن
 .2ص
، السنن الكبرى للبيهقيصاحب ، ه (451)ت البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، اخلراساين، أبو بكر هو -2
، 2ط، نات، ية، بريوت لبالكتب العلم ، دارالســــنن الكبرى للبيهقي انظرو مام احملدث احلافظ، ص    احب التص    نيف، اإل
 .(م 2113 )-  (ه 1424)
 ه(.211حممد عبد امللك بن هشام املعاريف )تانظر: أبو  -3
 .ه(544ندلسي )تاألالقاضي عياض بن موسى اليحصيب انظر  -4
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اء يتعلق بتهذيب السلوك، وسرية ابن هشام والشف فيما كتب السرية والزهد  همصادر  -4
 ل اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.للقاضي عياض، وبعض أسباب النزو 

روعها: أما بالنسبة شأن اللغة وفروعها فيما يبدو يل أن كتب اللغة وفيف   همصادر  -5
كر ب اللغة؛ لكن أحيانا يذ الشيخ أبو بكر جومي َل يتقيد بكتاب معني من كت

 اخلالفات النحوية لدى يف بعض علماء اللغة مثل سيبويه وغريه إال نادرا جدا.
له ؛ أما القراءات فيذكر القراءات وال ينصب إىل قائكتب القراءات القرآنيةه يف  مصادر  -6

بل يكتفي به؛ مبعىن يقول ذلك يف قوله قرئ للفاعل أو قرئ للمفعول أو لغتان، أو 
 جومي بكر حممود الشيخ أبو وغري ذلك، وهذه أهم املصادر اليت اعتمد عليها مصدر

 يف تفسريه رد األذهان إىل معاين القرآن.
 في تفسيرد  عليها الشيخ عبداهلل بن فودي التي اعتمد مصادر ثانيا:

ضياء التأويل يف  آنيف تأليفيه لتفسري القر  عبد اهلل بن فودي اعتمد الشيخكما تقدم يف التمهيد 
دي َّ املعتمدة، واملصنفات يف علوم القرآن، وكتب احل على أمهات كتب التفسري معاين التنزيل

 كالتايل:، وكتب اللغة وفروعها والسرية وغريها،  وأصولهومصادره، والفقه 
 ، والدراية، إما الرواية، فهي:من كتب التفسري بالروايةه مصادر -أ

 1موهم. تفسري جماهد بن جب الببر -1
 .القرآن لإلمام الطبيآي جامع البيان عن تأويل  -2
 .ندلسياحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية األ -3
 2تفسري ابن أيب حاَت حملمد بن عبد الرمحن بن أيب حاَت. -4
 3معاَل التنزيل للحسن بن مسعود الفراء البغوي. -5

                                                 
ر، أبو جماهد بن جب -1 ة لد س       نو ، ثباتعالم اإلد اإلكان أح،  لس       ائب، موىل الس       ائب بن أ  ااحلجاج املكى، املفس        
يف  سنة( 13)األشهر، وعمره  على (ه  114 ) ساجد، سنة وكانت وفاته مبكة وهو، ىف خالفة عمر بن اخلطاب (ه 21)

 .22، ص 1ج  المفسرونالتفسير السابق، حممد حسني الذهيب، 
صاحب التفسري املشهور ، ه (322 )ت:حممد، الرازي ابن أيب حاَت أبو، حممد بن إدريس بن املنذر الرمحن بن عبد هو -2

مكة  مصطفى الباز، مكتبةه       ، 1412، 2، طبن أبي حاتمال العظيم تفسير انظرو تفسري القرآن العظيم البن أيب حاَت، 
 .3ص  ، 1اململكة العربية السعودية، جيف ، ةاملكرم

ه(، يف 411ت) واحلدي َّ والفقهلتفسري حممد كان إماماً يف ا بن حممد البغوي، حمي السنة، أبو احلسني بن مسعود هو -3
 .432ص ، 2، ج أعالم النبالء سير، بن أمحد بن عثمان الذهيب ،السابق
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 1.الزخمشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جلاراهلل  -6
  2.البن اجلوزي زاد املسري يف علوم التفسري -2
 3.اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن للثعاليب -1
 تفسري القرآن العظيم لعماد الدين بن كثري. -2
 الدر املنثور لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. -11

 مصادر الشيخ عبد اهلل من كتب التفسري بالدراية -ب
 4العريب.أحكام القرآن أليب بكر بن  -1
 5البحر احمليط حملمد بن يوسف بن حيان. -2
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل حملمود بن عمر أيب  -3

 القاسم جار اهلل.
 6مفاتح الغيب حملمد بن بن احلسني الرازي. -4

                                                 
ر القرآن تفس      رياً عظيماً م، املعتزيل، ه( 531ت) القاس      م الزخمش      رى، أبوحممود بن عمر  -1 لوال ما فيه من نزعات  فس      م

، 2، جالمفســرونو  التفســير، حممد حس   ني الذهيب، املرجع نفس   ه ،ةاملعتزل االعتزال، وهو أمشل ما وص   ل إلينا من تفاس   ري
  .222ص
، ولد يف بغداد س      نة هو عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، أبو الفرح، ينتهي نس      به إىل أيب بكر الص      ديق  -2
الذهيب،  حممد بن أمحد بن عثمان(، يف السابق، 522ه              (، ومسع من مشائخ كثريين، وصنف مصنفات كثرية )ت512)

  .314-365، ص 21جأعالم النبالء  سير
 ،(125ت)( و216) مصنفاً، ولد سنة مفّسرا زائري املالكي، كان إماماعبد الرمحن بن حممد بن خملف الثعاليب اجل هو -3

 .311ص ، 1، جوالمفسرون التفسير، حممد حسني الذهيب، يف السابق
ام املتبحر ختام ماإلندلس        ي اإلش        بيلي، األهو القاض        ي أبو بكر بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد املغافري  -4

 .234، ص 1(، املرجع نفسه، ج543( و)ت461ندلس وآخر أئمتها وحفاظها، ولد سنة )األعلماء 
 نةعبد اهلل، بأ  حيمان، ولد س          ، أبوندلس         ىيوس         ف بن حيان، االبن  يالدين، حممد بن يوس         ف بن عل أثري هو -5
 وىف مبصرعلّى إفراداً ومجعاً وت وكان ُمل ماً بالقراءات صحيحها وشاذها، قرأ القرآن على اخلطيب عبد احلق بن ه           (،654)

 .226، ص 1ج ،املرجع نفسهه(، 245) سنة
دين، واملعروف الرازى، امللقمب بفخر الالطب،  عبد اهلل أبو بن احلسن ابن علّى، التميمى، حممد بن عمر بن احلسي هو -6

، فسري، فكان إماماً ىف الت، مجع كثرياً من العلوم ونبغ فيهاكان فريد عصرهو  (،ه   544) اخلطيب الشافعى، املولود سنة بابن
 وق د أخ ذ العلم عن وال ده ض               ي اء ال دين املعروف خبطي ب الرى، وعن الكم ال الس               معاىن .وم العقلي ة، وعلوم اللغ ةوالعل
 .212، ص 1، جوالمفسرونالتفسير (، املرجع نفسه، ه616)ت
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 1أنوار التنزيل لعبد اهلل بن أمحد أيب البكات النسفي. -5
 2ن إبراهيم البغدادي اخلازن.لباب التأويل لعلي بن حممد ب -6
 3غاية األماين يف علم الروحاين لعبد الكرمي بن علي املغريب. -2
 4فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن لزكريا بن حممد بن أمحد األنصاري. -1
 تفسري اجلاللني. -2
 .الصويف شاريمصارده من كتب التفسري اإل-ج

 5لطائف اإلشارات لعبد الكرمي بن هوازن القشريي. -1
 6الفتوحات املكية حملي الدين بن عريب احلاَتي الطائي. -2

                                                 
ص  ول، بارعاً ىف األو ن إماماً ىف زمانه، رأس  اً ىف الفقه كاو البكات،  أبو عبد اهلل بن أمحد بن حممود النس  فى احلنفى، هو -1

 ببلدة أيذجودفن ه  (، 211، وتوىف سنة )ملعتبةصاحب التصانيف املفيدة ا ه، بصرياً بكتاب اهلل تعاىل، وهواحلدي َّ ومعاني
 .216ص ، 1ج رمحه اهلل، املرجع نفسه،

الص    وىف،  لش    افعى،البغدادى، ا ،ن إبراهيم بن عمر بن خليل الش    يحىعالء الدين، أبو احلس    ن، علّى بن حممد اب هو -2
(، ه     241 )ت التودد للناس، كثري صوفياً حسن السمت صاحب التفسري، ،(ه621) وُلد ببغداد سنة ،املعروف باخلازن

 .221، ص 1، جوالمفسرونالتفسير ، يف السابق، مبدينة حلب رمحة واسعة
ماين األه      (، من مؤلفاته غاية 1131هو عبد الكرمي بن علي بن عبد الكرمي احلسيين املغريب، مث املصري فقيه شافعي ) -3

  يف علم الروحاين، انظر موقع إنرتنيت.
ه                                 ( فتح الرمحن كتاب خمتصر يكشف عن املشكالت يف 126نصاري، ولد سنة )األهوز كريا بن حممد بن أمحد  -4

االيات املتشاهبات، وله شروح ومتخصرات يف كل فن، مث أن هذا التفسري قيل إنه أخذه من الرازي وزاد بعض الفوائد، وَل 
الطالع  البدره (، 1251ت) عبد اهلل الشوكاين اليمينحممد بن  حممد بن علي بنأعثر عليه يف ما لدى من املراجع، انظر 

 .252ص ، 1بريوت، ج –املعرفة  ، دارالقرن السابع بمحاسن من بعد
ر، فقيه، أص  ويل، حمدث، واعظ أديب،  -5 هو عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك، القش  ريي، أبو القاس  م، ص  ويف، مفس  ّ

ه      (، وهو تفسري كامل للقرآن ويقع يف ثالث جملدات متوسطة، وهو تفسري مبين على 465ه            ( و)ت325ولد يف سنة )
َويَ تَ َفكمُروَن يف َخْلِق قد نقل كثري يف تفس       ريه عند قوله تعاىل: اإلش       ارات الص       وفية من روحانيتهم الربانية كما يزعمون، و 

َماَواِت َواأْلَْرِض َرب مَنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطاًل  ضـــــياء (، يف الس      ابق، عبد اهلل بن فودي، 121س      ورة آل عمران االية ) الس      م
 .152، ص 1، جالتأويل في معاني التنزيل

على طريقة االحتاديني واحللوليني، وفيه كالم غامض على اص              طالحاهتم، وهو كتاب هو كتاب يعّب عن التص              وف  -6
تقدم ترمجة  -6،  11، ج سيرأعالم النبالءحممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مطبوع متداول يف أيدي الناس، يف السابق، 

 لوم القرآنعلى كتاب البهان يف عان، أنه اعتمد تقاإل كثريا علىعليه  إال أن الش            يخ َل يعتمد  ؛الس            يوطي يف الس            ابق
 .للزركشي
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 مصادره من كتب علوم القرآن الكرمي.-د
 اإلتقان يف علوم القرآن لعبد اهلل بن أيب بكر السيوطي. -1
 1التحبري يف علم التفسري لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. -2
 مصادره من كتب احلدي َّ وشروحه.-ه 

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل. -1
 اجلامع الصحيح من حدي َّ رسول اهلل وسننه وأيامه حملمد بن إمساعيل البخاري. -2
 اجلامع الصحيح ملسلم بن احلجاج القشريي. -3
 اجلامع الصحيح حملمد بن عيسى بن سورة الرتمذي. -4
 صحيح ابن خزمية حملمد بن إسحاق أيب بكر. -5
 سنن اإلمام أيب داود السجستاين لسليمان بن األشع َّ. -6
 نسائي ألمحد بن شعيب النسائي.سنن اإلمام ال -2
 مسند اإلمام أيب داود الطيالسي لسليمان بن داود بن اجلارود. -1
 املعجم الكبري لسليمان بن أمحد أيب القاسم. -2
 املستدرك على الصحيحني يف احلدي َّ حملمد بن عبد اهلل احلاكم. -11
 املصنف أليب بكر بن أيب شيبة. -11
 املسند املنتخب. -12
 بخاري ألمحد بن حممد القسطالين.إرشاد الساري شرح صحيح ال -13
 شرح موطأ مالك حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين. -14
 املواهب اللدنية ألمحد بن حممد القسطالين. -15

اعتمد الشيخ عبد اهلل بن فودي يف تفسريه اجلانب األثري على كتب احلدي َّ من الصحيحني، 
 ا، وعن السنن االربعة أيضا، وسننوالسنن األربعة؛ ولكن نقل. عن البخاري ومسلم كثريا جد

أيب داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسند اإلمام أمحد بن حنبل، وداود الطيالسي 

                                                 
يف الس     ابق، . 232-222ص  مطبوع وحمقق، كتاب التحبري يف علوم القرآن وهو  ؛تقدم ترمجة الس     يوطي يف الس     ابق -6

 .266ص ، 3، جضياء التأويل في معاني التنزيل
 .وحمققمطبوع  وهو في علوم القرآن ركتاب التحبيالسابق، تقدم ترمجة السيوطي يف  -1
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واملنصنف ألبن أيب شيبة. أما املستدرك للحاكم واملعجم للطباين فينقل عنهما كثريا، وقد اعتمد 
 أشرح موطأ للزرقاين مع أن موط أيضا يف شرح البخاري على إرشاد الساري، وَل يعتمد على

 مالك من أقدم كتب احلدي َّ، وإن كان اإلمام مالك أدمج فيه آراءه الفقهية املبنية على املدينة.
 على النحو اآليت: كتب اللغة وفروعها  يفمصادره -و

 1القاموس احمليط حملمد بن يعقوب بن حممد الفريوزآبادي. -1
 2الدين حممد عبد اهلل بن مالك.اخلالصة االلفية يف علم العربية جلمال  -2
 النهاية يف غريب احلدي َّ واألثر للمبارك بن حممد اجلزري بن األثري. -3
ق الكافيه والقاموس احمليط، فيما يتعلّ وقد تناول هذه الكتب  3الكافية البن احلاجب. -4

 شرح معاين املفردات، ، وهناك كتب خمتصرات، ومثال: ذلكباملسائل النحويّة
 ذلك. وغري ،وشرح الكفراوي، ومقامات احلريريجرومية واإل

 السبعية: مصادره من كتب القراءات-ز
 4الشاطبية املعروف ِبرز األماين ووجه التهاين للقاسم بن فرية أمحد الشاطيب. -1

 ما تقدمك  ماين ووجه التهاين املسمى بالشاطبية أليب القاسم بن فريهاأل يعتمد على كتاب حرزو 
 يف تفسريه ضياء التأويل يف معاين التنزيل. من مصادر اليت اعتمد

 :تب الفقه وأصولهه يف كمصادر -ط

                                                 
، آبادي، القاض     ي جمد الدين، إمام يف اللغة، مهر يف اللغة حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الش     يازي الفريوز هو -1

، ه              (112ت) ،لذي اختصر فيه الصحاحالقاموس احمليط، ا الناس تصانيف، وله من املصنفات فضائله وكتب تواشتهر 
 .66-63ص ، 4ج الشافعية طبقات الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، انظرو 
 القراءات ر، وكان إماما يفندلسي، إمام العربية املشو األ  حممد بن عبداهلل بن مالك الطائيعبد اهلل مجال الدين أبو هو -2

 .332ص ، 5، جشذرات الذهبه (، 622ت) الشاطبية صيدة يف مقداروله فيها ق وعلله
مالكي، وحنوي بارع، ولد مبصر، وسكن دمشق، وله الكافية يف النحو، والشافية مجال الدين عثمان بن عمر فقيه  هو -3

 ه  (.646ت) والعروضفقه الكتب أخرى يف يف الصرف، و 
، ودفن           (ه 521و)ت ه     (،531)  ولد يف آخر سنة، دلسيناأللشاطيب القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد ا أبو هو -4

عبد ، انظر لزيارةلمبقبة القاض     ي الفاض     ل بالقرافة الص     غرى بس     فح جبل املقطم بالقاهرة، وقبه معروف يقص     د حىت اآلن 
مكتبة السوادي ، الوافي في شر  الشاطبية في القراءات السبع ،ه                (1413) بد الغين بن حممد القاض يالفتاح بن ع

 .4، ص1(، جم 1222 -ه   1412، )4، ط للتوزيع
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 1القوانني الفقهية حملمد بن أمحد بن جزي. -1
 2قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعبد العزيز بن عبد السالم. -2
لى هذه الكتب فقد اعتمد ع ؛القوانني الفقهية، واملختصر وشروحه، والرسالةالفقه وأصوله، و وأما 

فيما يتعّلق باملسائل الفقهّية، وأكثرها اعتمادا كتاب القوانني الفقهية البن جزي، وأحيانًا ينقل 
تأويل( على )ضياء ال ماكن من كتابهوشروحه، فقد نّص يف بعض األ ؛عنه نص ا، وأّما املختصر

ابه على من كت ارسالة فلم أجد نصوأما ال ؛قال عبد الباقي شارح املختصر فيقول مثال: ؛ذلك
 أنه ينقل منها لكن من خالل خترجيي للمسائل الفقهية ظهر يل أن بعض املسائل نقلت منها.

 :السرية والزهدالرقائق و كتب ه يف  مصادر -ك
 التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة حملمد بن أمحد األنصاري القرطيب. -1
 3.إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل -2
 4التنوير يف إسقاط التدبري يف التصوف البن عطاء. -3
 5الشفاء للقاضي عياض. -4
 6سرية ابن هشام. -5

ة، والشفاء للقاضي عياض، واملغازي والسري  سرية ابن هشام،و فيما يتعلق بتهذيب السلوك، 
 وبعض أسباب النزول، وإحياء علوم الدين.

                                                 
 ه أصويل، لغوي، مفسر، صاحب التسهيل، وله مؤلفات كثرية يفيالقاسم، فق ، أبوحممد بن أمحد بن جزي الكليب هو -1

 .15ص، 2 ج،طبقات المفسرين للداوديالسابق، يف  ،ه  (241) علوم خمتلفة استشهد سنة
ه      (، انظر حممد بن 661ت)ه      (، و521) ه      ( وقيل522) سنة القاسم السلمي، ولد السالم أبو عبد العزيز عبد هو -2

 .255-212ص ، 1، ج طبقات الشافعية الكبرىإدريس الشافعي، 
السابق، حممد بن أمحد بن عثمان يف ه   (، 515تحامد، ) غزايل، أبوالشافعي ال محدحممد بن حممد بن حممد بن أ هو -3

 .322ص ، 12، جأعالم النبالء سيرالذهيب، 
، وكان ندريس          كإلبن عطاء اهلل ا عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن عيس          ى هو أمحد بن حممد بن -4

 ه  ( ودفن مبقبة املقطم بسفح اجلبل.212معاصرا البن تيمية شيخ اإلسالم، )ت
  اآلفاقيف ر، واش    تهومجع وأّلف، ندلس    ياألموس    ى بن عياض اليحص    يب الفض    ل عياض بن  س    الم، أبواإلش    يخ  هو -5
 .212ص ، 21، ج املرجع نفسهه    (، 544ت)
حممد، كان إماما يف النحو واللغة العربية، رجل الس    رية الذي انتهت إليه س    رية  ك بن هش    ام احلمريي، أبوعبد املل هو -6

 .11-12ص  ،1ج  سيرة ابن هشامه (، انظر مقدمة 211ت)ها فعرفت به، ابن إسحاق وغلب امسه علي
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بتهذيب  حياء للغزايل، فنقل منه ما يتعلقاإلتقان، فنقل عنه ما يتعلق بعلوم القرآن، وأما أما اإل
ا السلوك، وأحيانا ينقل عنه بواسطة من تفسري وأّما سرية ابن  ؛الثعاليب، وكان نقله عنه قليال جد 

هشام، والشفاء للقاضي عياض، فقد اعتمد عليهما فيما يتعلق باملغازي والسري، وبعض أسباب 
يما يتعلق ولني فس احمليط، فقد اعتمد املؤلف على األوأما الكافيه واخلالصة، والقامو  ؛النزول

 1.خري يف شرح معاين املفرداتباملسائل النحويّة، كما اعتمد على اال
 تقويم مؤلفاته في علوم القرآن وبيان قيمتها 

تقومي مؤلفات صدرت بالنظم الشعري إال من خالل النظر إىل األسلوب املستخدم  على ال نقدر
يف تلك املؤلفات، وبيان مدى شاعرية املؤلف الذي نظمها، مث بعد ذلك نعرض املادة العلمية 
اليت احتوهتا تلك املؤلفات لنرى قيمتها ومدى استيعاهبا ملوضوعات الفن الذي ألف فيها. وعليه 

إنه من املمكن تقومي مؤلفات الشيخ عبد اهلل بن فودي يف علوم القرآن من خالل  فيمكن القول
 النقاط اآلتية:

 سلوب املستخدم يف تلك املؤلفات.األ-1
 مدى شاعرية املؤلف.-2
 املادة العلمية اليت احتوهتا تلك املؤلفات.-3

، يفهمه سهال اسلوبأفقد استخدم املؤلف يف مؤلفاته لعلوم القرآن  ؛سلوبأما من حي َّ األ
لفاظ الغريبة الصعبة، فلم يستخدم يف املنظومات كلها األ ؛الطالب املبتدئ، ويفقهه العاَل املنتهي

لغاز اليت ال يستطيع حلها إال أصحاب القرحية الوقادة، وبعد جهد حاجي واألوال اجلمل ذات األ
عيفا متدنيا، استخدم أسلوبا ضجهيد، كما أنه َل يأت مبا حيري العقول والفهوم. وهذا ال يعين أنه 

ولكن أسلوبه سلس عذب يف غاية الرونق واجلمال،  ؛كال، َل يقع هذا وال ذاك؛  ضئيل املستوى
بيات الواردة يف األ بقراءته-لذا يتمتع ؛نه باحملسنات اللفظية واملعنوية، والديباجة الفنيةوزيم 

 كل من له ذوق سليم.-املنظومات
شعار كأنه عريب هبه اهلل املقدرة على تطويع اللسان العريب يف قرض األوأما شاعرية املؤلف فقد و 

اد من أهل ألنه حىت النق ؛فاملؤلف من الشخصيات اليت ال تبارى يف الشعر ؛دتصل واحملاأل
الصناعة الشعرية، شهدوا له بالباعة يف ذلك، وقد ظهرت تلك الشاعرية يف مؤلفاته يف علوم 

                                                 
 ضياء التأويل في معاني التنزيل. من تفسيريف أماكن متخلفة مقتطفات  -1
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يا، بىن راعى املؤلف فيها القواعد النحوية، وال تكاد جتد فيها خلال شعر فمن حي َّ امل .القرآن أيضا
لى أما من حي َّ املعىن فقد سار املؤلف فيها ع ؛أو بيتا معوجا، أو رويا خمالفا، أو قافية مرتوكة

نظام بديع حيمل من املعاين أحسنها وأجودها لذا ترى أبياته على قدر كبري من البالغة والفصاحة 
 س.لكأن املعىن واملبىن متساويان يف مجيع القصائد، فال يطغى املعىن على املبىن وال العك ؛والبيان
وأما املادة العلمية اليت تضمنتها مؤلفات الشيخ يف علوم القرآن، فقد سبق أن مؤلفاته  

 لوم القرآن،يف ع والنقاية يف علوم القرآن، تقاننظم ملا يف بعض كتب علوم القرآن، وهي اإل
ا ومن خالل البح َّ يظهر جليا أن املؤلف قد بذل جمهودا كبري  يف علوم القرآن. ائد اجلميلةوالفو 

لم يورد يف جياز، فيف استخالص ما تضمنته تلك الكتب من العلوم، إال أنه استخدم أسلوب اإل
منظوماته مجيع ما ورد يف تلك املؤلفات من املعارف، بل اقتصر على ما يراه مناسبا لطالبه 

)الفرائد  1، يقول املؤلف رمحه اهلل يف منظومتهولنضرب مثال بكيفيات الوحي إىل النيب  .آنذاك
 اجلليلة(:

 علمه بفضله جبيل
 يأتيه تارة كصوت اجلرس
 وت  ارة ي ن ف ث ه  ف ي  روعه

 

 مث أتى وعّلم الرسوال 
 وتارة كصورة املدرس
 وتارة ي   أت  ي ه يف هجوعه

 
يف مثل صلصلة اجلرس، وهي صوت  أن يأيت جبيل النيب  وىلاأل :فالوحي له كيفيات مخسة

متدارك يسمعه وال يتثبته أول ما يسمعه حىت يفهمه بعد؛ والثانية: أن ينف َّ يف روعه نفثا؛ 
والثالثة: أن يأتيه يف صورة الرجل يكلمه؛ والرابعة: أن يأتيه امللك يف النوم؛ واخلامسة: أن يكلمه 

ليلة األسراء أو يف املنام. واملالحظ أن املؤلف َل يذكر يف األبيات هذه اهلل إما يقظة كما يف 
 احلالة اخلامسة، اختصارا منه.

 ؛وأما احلدي َّ عن قيمة مؤلفات الشيخ يف علوم القرآن فهي كاحلدي َّ عن مؤلفاته يف التفسري
وكما  .تأليفلفقيمتها ترجع إىل قيمة املؤلف، وطول باعه، ووفرة قدره ومكانته يف القدرة على ا

وَل  .مة مؤلفاته يف التفسري بالقبول، فقد تلقت مؤلفاته يف علوم القرآن باهتمام بالغتلقت األ
تكن قيمة مؤلفاته منحصرة يف نيجرييا اليوم فقط، بل مشلت مجيع أقطار غرب إفريقيا والدول 
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ر انفجار املعلومات اليوم يف عصومبا أننا  .أحناء إفريقيا والعاَل بأكمله اجملاورة هلا، وامتدت إىل سائر
فكل عشاق العلم واملعرفة من مجيع أحناء العاَل حيرصون غاية احلرص يف قراءة مؤلفات هذا العاَل،  

 كي يستقوا من معينه الصايف، وينهلوا من معلوماته القيمة.
ه الرائعة تمُيكن القول بأن الشيخ عبد اهلل بن فودي قد أغنانا مبؤلّفاو سطر السابقة فمن هذه األ

ن عن كثري من مؤلفات العلماء السابقني، وبإمكاننا أن نستغين مبا قّدم لنا ع هيف التفسري وعلوم
العلمية،  مساجدنا وحلقاتنامن ا يف مناهجنا الدراسية، وجمالسنا التعليمية، هغريها، فنستخدم

 ا قّدمه لنا هو وأمثاله من تراث علمي رائع.وحناول التطبيق العملي ِلمّ 
ن خالل ، واستخرجت هذه مأخرى صارد اليت اعتمد عليها يف التفسري، وله مصادراملهذه أهم 

، وهي على لميحاً و تأ تلوحياً  مجال، إمااملعلومات الواردة يف تفسريه ضياء التأويل على سبيل األ
 مصادر أخرىله و  واملدومنةوهذا يرجع إىل كتب التفسري املداولة ، التفصيل وحسب استفادته

ل في ضياء التأوي) هذه من خالل املعلومات الواردة يف تفسريه وخاصة غريها، واستخرجت
كّل مادته كانت ف .تلميحا، فهو أصل الكتاب أو اإّما تلوحي ؛مجال( على سبيل اإلمعاني التنزيل

 .1ستفادةالمستقادة منه املؤّلف، وهي على التفصيل وحسب ا
نقل املادة ي فقد اعتمد عليهما أكثر من غريَها، وأحياناً  ؛اجلاللني أما تفسري البيضاوي وتفسري

الثعاليب،  فسريت حرفيا، فينّبه على ذلك تارة، وتارة أخرى الينّبه، ويأيت بعدَها العلمية منهما نقال
ة تفسري خري ينقل عنه بواسطويبدو أن هذا األ .واخلازن، وأحكام القرآن البن العريب، وابن عطية

وأما تفسري  ؛أحكام القرآن فقد نقل عنه كثريا مما يتعلق باألحكام الفقهّية وغري ذلكالثعاليب، وأما 
سرائيليات  ق باإلما ورد يف كتابه ممّا يتعلّ  اخلازن والنسفي فقد اعتمد عليهما أيضا، وأغلب الظّن أنم 

ياء كثرية، شوأما تفسري الثعاليب فقد نقل عنه أ ؛نبياءكان منهما، وخاّصة فيما يتعّلق بقصص األ
لبغوي ينقل عنه بواسطة ا منها ما يتعّلق بالعقيدة، ومنها ما يتعّلق باللغة، وغريها، ويبدو أّن تفسري

ابن  زي، وتفسريالقسطالين، وتفسري الرا ماين، وتفسريغاية األ اخلازن، مثّ يأيت بعد ذلك: تفسري
 منول عليه احلصيف ُوّفقت خمطوط  ماين كثريا أيضاً، وهواأل وكان يعتمد على غاية .اجلوزي

لرازي وابن ماين، وأما اقال يف غاية األ مكتبة املسجد النبوي الشريف، وكان كلما نقل عنه يقول
 ؛لفس فقد استفاد منهما أيضا، لكن َل تكن استفادته منهما كاستفادته من غريَها ممّا ،اجلوزي
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 فسريوالروايات، كما استفاد من تالطبي فقد اعتمد عليه من الناحية احلديثية  وأما تفسري
 1الزخمشري من الناحية اللغوية والبالغية.

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أيب داود، وسنن الرتمذي، واملستدرك  وأما احلدي َّ
حادي َّ الواردة يف الكتاب كانت منها، ينّص على ذلك الشيخ أحيانا، يقول فأغلب اال ؛للحاكم

ويف البخاري، أو صحيح مسلم، أو أخرجه الرتمذي، أو غري ذلك، مثاًل: كما يف الصحيحني، 
يات الواردة يف ويستعني بشرح القسطالين لصحيح البخاري يف توضيح وبيان تفسري بعض األ

 2الكتاب.
تعلق فقد اعتمد على هذه الكتب فيما ي ؛الفقهّية، واملختصر وشروحه، والرسالة وأما القوانني

ا، ها اعتماداً كتاب القوانني الفقهّية البن جزي، وأحيانا ينقل عنه نصباملسائل الفقهّية، وأكثر 
فيقول  ؛)ضياء التأويل( على ذلك ماكن من كتابهوأّما املختصر وشروحه، فقد نّص يف بعض األ

ا وأّما الرسالة فلم أجد نصا من كتابه على أنه ينقل منه؛ قال عبد الباقي شارح املختصر مثالً 
 3 أعلم.واهلل ؛للمسائل الفقهّية ظهر يل أن بعض املسائل نقلت منها ياطالعلكن من خالل 

 ثالثا: أنواع التفسير وألوانه وعلومه
تخدامهم وألوانه يف نيجرييا؛ فإننا جند مدى اس وعلومه أنواع التفسري أن نتحدث عنبا نفرض لو

جلميع طرق  تفسري القرآن، من أنواعه وألوانه ما بني املطوالت، واملقتصرات، والتحليلي واملوضوعي 
والنثر والنظم، وترمجته إىل اللغات الريئسية فيها، وهو أمر جلي للناظر والطالع لكتب تفاسري 

 تأليف تفسري إىلناك أشخاص من املفسرين َل يوفقهم اهلل وه. بالكثرالنيجرييني، ومصادرهم 
وحديثا،  زمنا طويال قدميا بيان كتاب اهلل، كالم اهلل تعاىل لكن برعوا، وجاهدو واجتهدوا يف

ثالثون سنة  ، ومنهمسنة نيهم مخسبعضن سنة و ييل عشر احو قّدم تفسري القرآن يف فمنهم من 
 ن الذين ماهلا وجنوهبا، ومشال شرقها، وجنوب شرقها مش . وجد يف مجيع جيهات نيجريياوهكذا

                                                 
 .التنزيلضياء التأويل في معاني  تفسيريف  تخلفةاملماكن األمقتطفات يف  -1
 .ضياء التأويل في معاني التنزيل تفسيراملرجع نفسه،  -2
 .ضياء التأويل في معاني التنزيل تفسيراملرجع نفسه،  -3
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 :اجملال كالتايل ذكرهم يف هذا قيتحق
 1.حممد أبه أجي أبوناصر رمحه اهللالعاَل العالمة الشيخ  -1
 2.جعفر حممود آدم أبو ساَل رمحه اهللالعاَل املفسر الشيخ  -2
 3.حممد ثاين عمر رجيا زاكي العاَل احملدث الشيخ -3
 4.لوريوالشيخ حيبب اهلل ابن الشيخ آدم اال لوريالااهلل  آدم عبد العاَل املؤرخ الشيخ -4

                                                 
 اري سنةس برنو ِبي هوية وال وي ولد يف مدينة ميدغري عاصمةي البنابن إدريس الكانور  يحممد أول بن أبه أج هو -1
ند لعلوم عوأخذ مبادي ا ،يف البيتيعلم القرآن  س           اً والده مدر  م(، بدأ حياته العلمية يف اخلامس من عمره حي َّ 1241)

فيها  صكتو درسية بوالية املعلمني لتدريس املدرسني والتحق بكل، م(1266) يف عام الشيخه الشيخ مصطفي مي جاللني
جبامعة ميدغري وحصل لتحق وام(، 1222)  موظفا يف وزارة التعليم يف عامني  وعُ يته ث سنوات، وملا خترج وعاد إىل والثال
يف  م الكثري، وقداهلل إىل أن توفاهلكن َل يوفقه اهلل بإكماله،  ريم(، وقدم إىل مرحلة املاجس     ت1212) ديبلوم ش     هادة على

وهو  ،االموهي لغة  ادر نواهلوس  ا واملالقرآن بلغة الكانوري  س  نة، يف ش  أن تفس  ري (51) تدريس القرآن وتفس  ريه مض  ي عليه
مقبة  لي عليه يف املس     جد احلرام ودفن يفاحلج، وص     فريض     ة  املكرمة بعد أداءمكة أبه أجي حممد وتوىف الش     يخ ، ش     يخي

ص  (م2111)           املوافق(ه1422 ) ولصدار األاإلانظر جملة طه ، و م(2112) كة املكرمة وذلك يف عامجانب احلرم امل
إبراهيم  ش         يخبعض طالب العلم بإش         راف الكتبه   مالمح من حياة الشـــــــيخ أبه أجي الدعوية بعنوان ةمقال وانظر ،11

 .نرتنيتاإليف املوقع  جتده ،5-4مصطفى املالك، ص 
-ناكشية  واليف  تابعة( حمافظة هقة )َدْورَ من أصل منطأبو ساَل بن د آدم د حممو بن  الشيخ القاري احلافظ املفسر جعفر -2

يف بيت شرف وعلم نبغ فيه عظماء الرجال، وكان والده من  م(، نشأ1261) فباير س نة من ش هر12يف يوم  نيجرييا ولد
سابقات املب س اً للفقه واللغة وغريها، وش اركجده آدم كان ش يخا كبريا ومدر عند أس رة هتتم بالعلم الش رعي وحفظ القرآن، 

معة يوم اجل ، وتوىفةس     الميس     ات اإلرانورة يف كلية القرآن الكرمي والدس     المية باملدينة املاإللتحق جبامعة إالقرآنية الدولية، و 
، وهو يصلي يف مسجده حي َدْوَري قبل أشخاص جمهولنيمن  نارحي َّ أطلق عليه ال، م(2112أبريل عام ) من شهر13
وة وتجويدا ا الآدم في العناية بالقرآن الكريم وتجهود الشــــيخ جعفر محمود ، انظر منص    ور عيس    ى بللو كنومدينة  يف 

وتفســـــــــــير ااوتعليمـاا  جلامعة املق ارن كلية أمحد إبراهيم للقانون ا يف الق انونمق ال ة لط ال ب يف مرحل ة امل اجس               تري ودعوة، ًا
 موقع نرتنيت. 4سالمية العاملية، ماليزيا ص اإل
رة للدراسة يف املدينة املنو  لليمو، ولد يف مدينة كنو نيجرييا وترعرع فيها، قبل أن ينتقل إىل رجيا حممد الثاين عمر هو -3
سالمية باملدينة املنورة؛ حي َّ ترقى يف مراحل دراسته حىت حصل على الدكتوراه مث عاد إىل نيجرييا لينشر العلم جلامعة اإلا

للقرآن وخليفة للشيخ اجملاهد الشهيد جعفر حممود آدم، وحّل  ام البخاري للدراسات، وهو داعية ومفّسراإلم من خالل مركز
، مجاد 12ثنني إليخ اإلضافة اه يف أنشطة الدعوة، انظر حوار مع حممد الثاين عمر يف حواره احلصري ملوقع الصوفية، تار حمل
 .موقع إنرتنيته   1432رة،األخ

ي أغي رشاد، وقد زرُت مركزه يف حاإلاملشهور مضى مخسني سنة يف جمال الدعوة و  الكاتب لورياإلالشيخ ادم عبداهلل  -4
الغوس جنوب شرق نيجرييا، وخلفه ابنه يف املركز صاحب التأليف وقد ألف كثري من الكتب املختصرات؛ ولكن والية أغي 
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 1ا.بكر غربه نيي الشيخ أبو -5
 2الشيخ ناصر كب. -6
 3الشيخ طاهر عثمان بوشي. -2

كل أدىل و على قيد احلياة،  اليزال وهناك خلق كثري يف هذا الشأن ومنهم من توىف ومنهم من
كتاب  الذين خدموا ( مفّسرا يف املنطقة، من 51من مخسني ) أكثرطالة ألوردت لوال اإلبدلوه، 
م أنواع ال استخدإمفّسر  ما من بكل معىن. أنواع التفسري وألوانه وعلومه وااستخدام، و اهلل تعاىل

لقرآن بالقرآن مبعىن ااملوضوعي أو التحليلي، وجانب تفسري  تفسريالسواء يف جمال  تفسري القرآن،
 سرفرآن بالسنة مبعىن يالق ، مث تفسريواستنباطاهتاية أخرى هلا عالقة يف فهم اال القرآن بآية يفسر

ابعني ومن بعدهم، مث الت يالقرآن بالسنة النبوية الشريفة وآثار السلف الصاحل من التابعني وتابع
ن القرآن والسنة مالصريح القرآن بالرأي احملمود يف اسنتباط واستخراج من نص صحيح  تفسري
فوائد الض يف استخراج بع واواجتهدمث اعتمدوا على املصادر اليت ذكرنا سالفاً، السلف،  وآثار

 حية.صالالرتبوية واإل
 
 
 

                                                 

م(، 1223َل يوفقه اهلل بتأليف التفسري، وعند ما سألُت ابنه عن ذلك جتنب ذلك توضعا واحرتما لكتاب اهلل ، وتويف الشيخ )
 املؤرخ، ومدير مركز التعليم العريب بالغوس. األديب

م(؛ حي َّ قال يل أن له مخسني سنة يف جمال 2114املفّسر وقارئ للقرآن، وقد قابلته شخصيا يف سنة )عية االدالشيخ  -1
 م(.2114من شهر ينايرسنة )  2تدريس القرآن وتفسريه، وقد حفظ مصحفا كامال للقرآن الكرمي، وتوىف يوم 

الناصر بن حممد املختار بن حممد ناصر الدين بن الشيخ حممد والدة جده ماَل كب، ولد الكبى يوم اخلميس هو حممد  -2
نن يف العلوم ، عاَل متفإفريقيةم(، وهو زعيم فرقة القادرية يف نيجرييا بل يف 1212ه  (  املوافق )1333يف شهر شوال عام )

والتص         وف والتاريخ والس         رية والرتاجم وعلوم اللغة العربية، ص         احب  المية من التفس         ري والتوحيد والفقه واحلدي َّاإلس         
من مجادى  21التص    نيف، وهو ش    يخ للش    يخ أبو بكر جومي، وخترج على أيده خلق كثري من املش    ائخ، وتويف يوم اجلمعة

ب اهلل كري  ( ودفن يوم السبت يف مدينة كنو، وخلفه ابنه الشيخ12م(، عن عمر)1226ه(،  املوافق )1416ىل سنة )األو 
 م(.2113أكتوبر 13) الموسوعة الحرةقع اإلنترنيت المو بن ناصر كب، انظر 

( ما زال على قيد احلياة، 13هو الشيخ طاهر بن عثمان بوشي زعيم ففرقة التجانية الصوفية وداعيها وناهز من العمر) -3
التوحيد، ويلقي من التفس  ري واحلدي َّ والفقه و خلق كثري من طالب العلم، وعاَل ومتفنن يف علوم الش  ريعة على يده وخترّج 

 نيجرييا.-كدوناوالية  درسه تفسري القرآن يف رمضان سنويا يف 
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 افيه تا والبيئة التي أثر مَ هِ يْ وتفسيرَ  نيْ التعريف بالمفسرَ : الفصل الثاني
 

 شخصيته ةترمجو ذهان اال رد ف مبفّسريالتعر  ول:املبح َّ اال
 ذهان إىل معاين القرآناال رد التعريف بتفسري املبح َّ  الثاين:
 شخصيته ةترمجو ضياء التأويل  ف مبفّسريالتعر  املبح َّ الثال َّ:
 ضياء التأويل يف معاين التنزيل التعريف بتفسري املبح َّ الرابع:
هلية يف ة واألتميزة من املراكز العلميامل َهاجهودو  فيهما معرفة البيئة اليت أثرت: املبح َّ اخلامس

  .عامل بالتفسريالت
 

 تمهيد
ويف  .همافيليت أثرت ا بيان تعريف عن املفسرْين يف تفسريْيهما والبيئةَتهيد  الفصل الثاينيف 

يب بكر حممود أل ذهان إىل معاين القرآناأل رد ول أتناول فيه بيان عن التعريف بتفسرياملبح َّ األ
أيت ويف املبح َّ الثاين أتناول فيه معرفة مفسره من ترمجته وشخصيته، ويف املبح َّ الثال َّ ي جومي

ويف املبح َّ الرابع  لعبد اهلل بن فودي، ضياء التأويل يف معاين التنزيل ذكر عن التعريف بتفسري
ثرت فة البيئة اليت أمعر يف معرفة مفّسره من ترمجته وشخصيته، ويف املبح َّ اخلامس أردف القول 

 ا.فيه
 

 شخصيته ةترجمو ذهان رد األ ف بمفّسريالتعر  :األولالمبحث 
ته، لف وشخصيته من امسه، ومولده، ونشأؤ عن ترمجة املفيه يكون احلدي َّ فوأما هذا املبح َّ 
 وشيوخه، وتالميذه، ومؤهالته العلمية، وثناء العلماء عليه، ومذهبه، وعقيدته، العلمية، ورحالته،

 .مث وفاته
تلك التجربة عطاء سخيا وواجبا دينيا لبين جلدته ليقرهبم من روح  يف وقد قدم الشيخ جومي 

حي َّ   ؛احلاجة إىل االرتواء من عطش طال أمده كتاب اهلل وجوهر معانيه يف وقت كانوا يف أمس  
املسيحي وريب ألا كان اجملتمع وشعب هوساوين يتوقون إىل مثل هذه الرتمجة، بعد أن جنح املستعمر

لغة العربية بني هذه ال احلرف العريب الذي كانت تكتب به لغة اهلوسا، لوقف انتشار يف حربه ضد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

75 

 

الشعوب اليت كانت يف طريقها إىل التعريب، يف حماولة لقطع العالقة اللغوية بني هذه الشعوب 
جومي ِبق  دعالوة على ذلك يعد الشيخ أبو بكر حممو  ،سالم بصلةاإلو وكل ما ميت إىل العربية 

يما يتعلق وأما ف ؛اليت شهدها جمال القضاء الشرعي يف نيجرييا رائد حركة النهضة والتطوير
 :كتايلهي  كّونات املبح َّ الثاين مب

 اسمه ونسبه ومولدد ونشأته :أوالا 
 من وهو رجل عريب ،علي البدوي نسبة إىل البدويبن بن الشيخ  1بن حممود جومي بكر أبو هو
تجارة خالل سبب وصوهلم لتلك املناطق ألجل الوكان  .العربية الذين أتوا إىل تلك املنطقةقبائل ال

القرن اخلامس عشرة، ومكثوا يف تلك املناطق واختلطوا مث تزوجوا وتناسلوا مع القبائل اهلوسا، 
 ينيالتأو ف نيا هوساويمبعىن صارو  ؛تلك القبائلمث اختلطوا بوتَفّلتو  ،مث هتوسوا بعضهم ،والفالة

رآن الكرمي، الق تلكن قبيلة الفالة أكثر قوى يف تلك املنطقة، وأمه حليمة  وهي أيضا حفظ
   2.ودرست بعض الكتب الدينية العلمية

يف قرية  (،م1224) املوافق( ه 1344) وكان مولده يف يوم اجلمعة آخر شهر رمضان
نطقة مشال يف م ،ية زامفرالوال تو سابقا، وتابعةكية صأحد املراكز التابعة لوال "3تسمى"جومي

ذا علم  معيف اجملت كبريا من كبار العلماء آن ذاك، وكان رجال حمرتما وكان أبوه عاملا .نيجرييا
ا منذ نعومته مخسة عشرة وجمتهد هفقرأ القرآن وختمه وكان عمر  ؛وزهد وتر  على العفاف والطهارة

  4.عالم متفرغا للبح َّ والتحصيل العلميالعلماء االمن  هطلب العلم ومساع واجتهاده حنو
بكر جومي يف حجر والده الذي كان قاضيا وتلقى منه القرآن ومبادئ  وأما نشأته فقد نشأ أبو

علماء، فداوم على اصطحابه إىل جمالس العلم ومنازل ال ؛الدين، وقد تعهده بالعناية وحسن الرتبية
بدأ  .النفسح له فرصة بناء الثقة واالعتزاز بوكان يتعمد سؤاله يف بعض املسائل والقضايا ليتي

ج التعليم الغريب النصراين، على هن ْن َداِجي"و "ُدوغ وأحلقه أبوه بالتعليم االبتدائي بقريةالتعليم مبكرا 
غبة منه فإن أباه أصر على ذلك ر  آنذاك؛ ورغم املعارضة الشديدة هلذا التعليم يف جمتمع اهلوسا

                                                 
 .اليت ولد فيها، وهي تابعة لالوية زنفراقرية السم ا -1
 ليزية وترجمجناإل ، هذ الكتاب مكتوب باللغة2، ص1، جقصـــــديو في كتابه بكر حممود جومي،  الش      يخ أبو: انظر -2

 ية كدونا وقابلُت ابنه شخصياً الدكتور أمحد أبو بكر جومي.زرُت بيته يف والهذه املعلومات تأكد لولاهلوسا، 
 كلمة )جومي أوغومي( تكتب بالغني اجليم غومي وتقرأ اجليم غينا عند العرب.  - 3
 .3، ص1ج املرجع نفسه، -4
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وحصل منها على  ،جنليزي اجلديد، مث املدرسة الوسطى يف صكتو واإلمجع بني التعليم العريب يف
ألبناء ،  املدرسة الوطنيةب" لتحقواونظرا لذكائه الشديد بعد خترجه ، "املرتبة الرابعة" شهادة املعلمني
هلية مع بني دراسة األجيوكان ( م1236) ية صكتو يف سنة"يف تلك احملافظة يف وال مشال نيجرييا
 والتفسري ،وأصوله دروس يف الفقهأخذ  مثالف ؛علوم الشرعيةالتناول شيء من معا، و والنظامية 
 1.من العلومها وغري  واحلدي َّ واللغة وعلومه
أيضا  كانيف البيت، و  قد تتلمذ على أبيهعلوم الشرعية كان ال عند هم درس شيوخه الذين أما
يخ جنيد بن الش :منهم ،ني النيجريينيعلماء حملي  تتلمذ على أيدي قد جومي مود حم بكر أبو

ة يف الدين َكبَ رَا، زعيم الطريقة القادري والشيخ ناصر ،سابقا صكتووالية حممد البخاري وزير 
برواية  يد ياسني""سعامسه  " كما أخذ عن عاَل لبناين، يَابُو َشي ُْهو "معلم بللو نيجرييا، والشيخ

ن م تالميذ أبيه، أوالً من هذا الشيخ مث أخذ على ودرس  حفص عن عاصم يف علم القراءات،
  :فمثال ؛راتِبفظ املختص أبد ،وبعد أن حفظ القرآن ،هليةالذين مجعوا بني العلوم النظامية واال

ليل، خ ين، وخمتصراو ري خضري، والعشماوي، ومقدمة العزية، ورسالة إليب زيد القكتاب األ
 تصرات.من املخ عراب، وألفية ابن مالك، وغري ذلكاال وفتح اجلواد، وملحق ومقامات احلريري،

ابقاً، َشَغرِي رئيسا للدولة نيجرييا س معه َشْيُخو ندرسو ييف ذلك الوقت الذين  ؤهوكان رفقا
  2.ستاذ َحِلريُنِْنِجيواأل

ي وعند ما مسع حزن على ذلك ةرحلة الثانو املوفات والده وهو يف  تكان(،  م1232) ويف سنة
ما يتعلق كتب يف مجيع الفنون العربية وغريها، وخاصة فيالعديد من ال، وترك له والده شديداً  حزناً 
بريا من  ك علوم الشريعة، ومن هنا َفكمَر يف نفسه بأن يواصل يف علم الشريعة، وكان أبوه عاملاالب

  3.علم وزهد يف املنطقة االعلماء آن ذاك، وكان رجال حمرتما ذ كبار
 بلدة يف ْلَتَحَق مبدرسة التدريب األساتذة واملعلمني لشمال نيجريياإِ (، م1241) ويف سنة

نو ومنها تعلم العربية ية كبوال )كلية القضاء( تسمى)َماُرو(، مث إْلَتَحَق بعدها مبدرسة العلوم العربية
حصل على منحة دراسية يف و ، (م1242) عام جوالدراسات اإلسالمية ملدة مخس سنوات وختر 

                                                 
، أبوبكر حممود جومي، 224 القراء عدد 2115-أكتوبر-31ه1426-ضانرم-21 ،الموسينيةاإللكتروني  موقعال -1
     .3، ص1ج ،إلى معاني القرآن نذهااأل رد
 .25ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata ،السابقيف  -2
 .25ص ، 1ج ،املرجع نفسه -3
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 يف بلدة خُبُْت الرضا بالسودان، ونال على شهادة الدبلوم العايل يف القضاء الشرعيمعهد الرتبية 
  1.(م1255 ) عام

  شريعة،يف ال لَتحق مبدرسة تتخصصاانتقل من صكتو إىل مدينة كنو وَ  (،م1242) ويف سنة
 نت يفمدرسة اليت كاللوهي فرع  ،، وانتهى دراسته يف قسم الشريعة(م1252) سنة وخترج فيها
حي َّ  ؛قضاءمث سلك مسلك ال ،وبدأ الشيخ نشاطاته العملية والعمل يف سبيل التعليم .السودان

، (م1242) امع عني قاضيا شرعيا بإحدى احملاكم الشرعية بقرية من القرى التابعة ملدينة صكتو
انتقل ، وبعدها (م1251) و عامنية كمث عاد إىل العمل يف التدريس يف مدرسة العلوم الشرعية بوال

قضاة الشرعيني لا)َماُرو( للتدريس، مث عاد مرة ثانية إىل جمال القضاء فعني نائبا لقاضي  إىل مدينة
مك َّ  القضاة" بري"ك قبمث توىل منصب قاضي القضاة لشمال نيجرييا بلّ  ،إلقليم مشال نيجرييا

 2.مطلع التسعينات إىل منتصفها املنصب منذ يف هذا
صاحب اجلامعة  على يد أو)بكالوريوس( سنليساال شهادة حصل على (،م1265) ويف سنة 

 ية كدونا وكما توىل منصب املستشار الديين لرئيس وزراء إقليم مشال نيجرييا يفأمحد بللو يف وال
يا، مديراً عاما جمللس الشورى للشئون الدينية بإقليم مشال نيجري  وعنيم  ،بللو( )الزعيم أمحد عهد
 على رأس اهليئة الوطنية لشئون احلج واحلجاج ملنطقة مشال نيجرييا. كان و 

  3.كمة الشرعية العليااحملبعة يف قسم رادرجة الالدرجته إىل  ترفع (م1252) ويف سنة
 حي َّ كان مَدر ساً يفا؛ قاضي القضاة لشمال النيجرييمنصب حصل على م(، 1261) ويف سنة

 كل عمل ويدرس الطلبة يقصدونه يفالومن هنا بدأ ، َكُدونَا  ، مث انتقل إىلحني ذاك ية َكُنووال
 وعند ما يأيت من العمل يبدأ يف . الذين يعملون حتت احلكومةنيمكان وخاصة كبار املوظف

كان بدأ   (م1261) ويف سنة .الطالب تدريسهم بني العصر واملغرب، إىل العشاء، وخاصة كبار
 خالل أربع وختم هذا التفسري يف ،سلطان بللوالأول تفسريه يف شهر رمضان املبارك يف مسجد 

اللني وهو تفسري مامني اجلوكان يتبع منهج تفسري اإل ،سنوات حىت ُعِرَف أنه عاَل ويقصدون إليه
  4.جملد واحديف خمتصر ويقع 

                                                 
 سالم أون الين.   اإل عبد الباقي . وموقع اخلضر224عددالقراء   ،اإلنترنيتوقع مال -1
 .224ص ، 1، ج(قصدي)  Manufaata،السابقيف  -2
 .212ص ، 1ج ،املرجع نفسه -3
 . 212ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata املرجع السابق، -4
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 أوساط يف من أعمال اخلري انه قدم كثري أو  ،اجلرائديف بكتابة املقاالت  ةبدأ أسلوب الدعو 
سالمية مة اإلألل هاقدم يتشيئا من جهوده ال وسنذكر، سالم واملسلمني عامةإلولالنيجرييني خاصة 

   1.حقاللمؤلفاته يف اعب 
ه اجتّ م(، 2551) ففي سنةاهلل؛  رحالته فكان الشيخ جمتهدا وجماهدا يف سبيل إعالء كلمة أماو 

أمحد بللوا  ، وبعد انتهائه اجته إىل بريطانيا معس لبعثة احلجفريضة احلج وهو رئيإىل مكة ألداء 
تب هذا أول عيو  ،ية الشمالية النيجريية حني ذاكلوالَسْرَدْونَا صكتو، وكان أمحد بللو حاكما ل

إىل متتابعة و بكر مع أمحد بللو زيارات متتالية  ومن هنا بدأ الشيخ أبو .دولةالخارج  ،خروج له
رابطة  تماعجكويت والسعودية إلالعراق و اليمن و التونس وليبيا و السالمية مثل املغرب و دول اإلال

وهو (، م1261- 4-22) يف أيام احلج يف جدة يف اململكة العربية من يوم ،سالميالعاَل اإل
على ستعمار الا ةسالمي، وُخطُورَ عاَل اإلالتكلموا فيه عن أَهية احتاد املسلمني يف  مهماجتماع 
 .سالمي وغريها من القضايا اليت ختصهم يف العاَل اإلنياملسلم
المية لتعليم سإوإنشاء جامعة  ،سالمياإل العاَلفلسطني احملتلة وغريها من ب رب املثلحىت ض

م يف هذا تكلّ و  .هذا االجتاهيف احلكام والرؤساء أن جتماع القادم اإليف سالم ألبنائها، مث قرروا اإل
 .امة مبعىن احتاد املسلمني مجيعوحدة األيسري تو، عن مهمة كع أمحد بللو سردونا صاالجتما 

وهذا  .نمرو اكالسنغال، و الماليزيا، و  منها وهناك من الدول الذين شاركوا يف هذا املؤَتر كعضو
ة العاَل عضاء للرابطجمللس األ الشيخ جومي وكيالكان و  .سالميلرابطة العاَل اإل أول مؤَتر هو
للرابطة  اً ثري وقد َقدمَم ك .سالمياجمللس الدائم لرابطة العاَل اإل سالمي، ولذلك هو من هيئة كباراإل

ج وخاصة فيما َيص تعليم أبناء املسلمني وقضية فلسطني، ولبنان وإيران واخللي ،قضايا خمتلفة
رب بني احليا، و س، عندما بدأت احلرب بني أفغانستان ورو يف دولة إيران الثورة اخلمينيةبعد العريب 

  2.املؤَتر مرارا وتكرارا وَل يفوته ولو مر واحدةهذا الشيخ  ، لقد حضرالعراق والكويت
أكب  سالم وهياإل س مجاعة نصريستأ ،سالميةمة اإللال هاعمال اليت قدممن األفإن وقبل ذلك 

مث توالت رحالته يف داخل نيجرييا وخارجها مع أمحد  (م1262 ) هيئة ديينية يف نيجرييا يف سنة
ناطق امليف  قبائلمن الأسلم على أيديهما كثري . وقد ماكناأليف  ةكثري   تسردونا جتوال بللو

                                                 
 .212ص ، 1ج ،املرجع نفسه -1
 . 12، ص 1ج )قصدي(، Manufaata، يف كتابه، املرجع السابق -2
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عسكري  حصل من انقالب مثل ما ،الشمالية، وأيضا واّجه كثري من القضايا لكونه قاضي القضاة
بري قام جبهد ك من القضايا. نيجرييا، وغريها، واحلرب بني مشال وجنوب (م1266) يف سنة

ارك كثريا يف وقد ش .يف ذاك الوقتوحل مشكلتها  تعلت اليت اش وسعى إليها إلطفاء هذه النار
يفوته ولو  سالمي وَلرابطة العاَل اإلبوخارجا، وباالخص اهتمامه  نيجرييا داخليف أعمال اخلري 

 1.مرة واحدة حىت توفاه اهلل
دي اليت الشيخ عثمان بن فو عند بكر حممود جومي امتدادا للدعوة  حركة الشيخ أبوا َتثل ذكهو 

فريقيا إ سالم وحضارته يف بالد اهلوسا وغرباإل قامت يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدي لنشر
ى عل طلق دعوته مرتكزاانكان م ولذا ؛هبا بكل معطياهتا البيئية والعلمية والثقافية والدينية فقد تأثر
بالرتكيز لك وذصالح الديين والتجديد الفكري من خالل تصحيح املفاهيم واملمارسات، جمال اإل
   2.د مجيعاافر يف اجملتمع واأل ةصالحيواإل ةظاهر الدينياملعلى 
فتاويه  ويعرف هذا من خالل كتاباته وخاصة يف ،ذهب املالكياملينتمي إيل كان أنه   مذهبهثانيا:

  3،ربعة من احلنفيةئمة االبعض أقوال االيذكر كما  ،وتفسريه

                                                 
 .123ص ، 1ج ،املرجع نفسه -1
 .123، ص 1ج ،املرجع نفسه -2
عالم، وأحد أركان س               ادة اإلس               الم، واالالنعمان بن ثابت التيمي، موالهم الكويف، فقيه العراق، وأحد أئمة األهو  -3

ئمة األربعة أص       حاب املذاهب املتنوعة، وهو أقدمهم وفاة، ألنه أدرك عص       ر الص       حابة، ورأى أنس بن العلماء، وأحد األ
 احلكم، ومحاد بن أيب وى عن مجاعة من التابعني منهم:ور ، وذكر بعض      هم أنه روى عن س      بعة من الص      حابة مالك قيل:

س       ليمان، وس       لمة بن كهيل، وعامر الش       عيب، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، والزهري، ونافع موىل بن عمر، وحي  بن س       عيد 
ل ضرار اق ،السلطان بل يتجر الشأن ال يقبل جوائز وكان إماما ورعا عاملا عامال متعبدا كبريه(، 11) سنة، ولد نصارياأل

وروى اخلطيب ،  َّوسفيان أحفظ للحدي، بن صرد سئل يزيد بن هارون أميا أفقه الثوري أو أبو حنيفة فقال أبو حنيفة أفقه
ومك َّ أربعني  ،أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن كل ليلة، ويبكي حىت يرمحه جريانه بسنده، عن أسد بن عمرو:

ام ع تم القرآن يف املوضع الذي تويف فيه سبعني ألف مرة، وكانت وفاته يف رجب منسنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وخ
 .21، ص 1ربعة، جألئمة اه( يف السابق، ترمجة األ151)
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املالكي يف بعض اإلمام مذهب إىل لكن غالبا ما يرّجح  3،واحلنابلة 2،والشافعية 1،واملالكية
وكما  ،ام املالكيمأيضا املنتسب إىل مذهب اإل وهو ،ه اجملتمع الذي عاش فيهفي مث أثر ،املسائل

 ،هلجرةا مام مالك بن أنس إمام دارإىل مذهب اإلفريقيا ينتسبون غرب إعرف أن أغلب املنطقة 
  4.أو ما يسمى باملغرب )جغرافيا(

الصاحل  هو عاَل جليل من علماء أهل السنة وأتباع السلفأما عقيدته ف :عقيدته رحمه اهللثالثاا: 
أنه ال َيوض  ،طلع على كتاباته يعرف عقيدتهاويظهر هذا من خالل كتاباته ومن  ،رمحهم اهلل

ة السلف يراه راجحا فال َيرج عن قائم ح مابل يستنبط ويستدل ويرج   ،نصوص الشرعيةاليف 
يشّبه  ل والو يؤّ  ال مساء والصفاتالت فمثال آيات األيالصاحل فيما ذهبوا إليه يف التفسريات والتأو 

 يخ قوي باحلجةوالش .حكام الشرعيةوغريها من األ ،أثبته السلف الصاحل يعّطل بل يُثبت ما وال
ستدالل من القرآن والسنة وأقوال العلماء رافض للتقليد والتعصب حمارب للبدعة والعادات إلوا

   .5 والتقاليد اليت ختالف شرع اهلل تعاىل املستمد من الكتاب اهلل وسنة رسوله
                                                 

 األصبحي عبد اهلل الم أبوسمة شيخ اإله األاحلافظ فقي  عامر بن عمرو بن احلارثمالك بن أنس بن مالك بن أيبهو  -1
 وقيل ولد س      نة (،16نة )عاش س       بعة أص      حاب املذاهب املتبعةر ئمة األأش      هرهم وأحد اال ،اهلجرةمام دار إاملدين الفقيه 

 ن الأشهد أ :وملا احتضر قالما وفاته أال و قو األ فهذا أصح( 23) ما حي  بن بكري فقال مسعته يقول ولدت سنةأو  (،12)
من  ولاألبيع وقيل:من ر ، ليلة أربعة عش       ر من ص       فرمن قبل ومن بعد، مث قبض يف  مراأل هلل اهلل، مث جعل يقول: إله إال

بلغ س    بعني س    نة ودفن ، قال الواقدي ه(، رمحة اهلل عليه122) وكلهم قالوا يف س    نة ،هذه الس    نة، وله مخس ومثانون س    نة
 .423، ص 1عة، جربمة األئة األترمج السابق،يف  ،بالبقيع

بد ع الس  ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاش  م بن املطلب بنحممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش  افع بن  هو -2
ه(، ومات أبوه وهو 251سنة مخسني ومائة ) باليمن مناف بن قصي، القرشي، وأمه أزدية، وقد ولد الشافعي بغزة، وقيل:

هو ابن و  ص   غري فحملته أمه إىل مكة وهو ابن س   نتني لئال يض   يع نس   به فنش   أ هبا وقرأ القرآن وهو ابن س   بع، وحفظ املوطأ
: ن رجب س    نة، مش    رة س   نة، وقيل:ابن مثاين عش    رة، وتفقه على مالك، وكانت وفاته مبص   رعش   ر، وأفىت وهو ابن مخس ع

 .21، ص 1عة، جربمة األئمجة األالسابق، تر يف  ،(254( أو)214)
زن بن اهو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس              د بن إدريس بن عبد اهلل بن أنس بن عوف بن قاس              ط بن م -3

 ول س  نةع األربي، 12عبد اهلل أمحد بن حنبل يوم اجلمعة  وتويف أبو ،فكفلته أمهوتويف أبوه وهو ابن ثالث س  نني،  ،ش  يبان
 .225، ص 1ربعة، جمة األئالسابق، ترمجة األ، يف ، وله من العمر سبع وسبعون سنة، رمحه اهلل(241)
، كلها فريقيةإرّة قا انتش             ر يفأيب حنيفة، وهو مذهب أهل املدينة و  ذهب الدينية عب التاريخ بعد مذهباملوهو ثاين  -4

ليم العريب م  دير مركز التعســـــــــــالمي، اإلكتــاب نظــام التعليم العربي وتــاريخــه في العــالم ري، لو آدم عب  ه اهلل إال وانظر،
 .32، ص1م(، ج1211-1421) سالمي، دار العربية، بريوت، طاإل
 .131، ص 1ج  ،سالمياإلليم العربي وتاريخه في العالم التع نظامآدم عبد اهلل ، يف السابق -5
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يف يوم تو و  ،سالمي ككللعاَل اإللاملنية بعد أن قدم هذه اجلهود املبارك  تهوأما وفاته فقد جاء
 ىاملستشف يف بعد مرضه بقصري م(،1222-11-2) قفاملوا (ه1413) ولربيع األ14اجلمعة 

حد جبوار أمه كما يف طائرة خاصة، ودفن يف بيته ليلة األ إىل نيجرييا رسل جثمانهبيطاين أُ ال
ُر القرآن قارئه للقرآن الكرمي عند ما يُ َفس   أوصى بذلك، وصّلى عليه الشيخ إبراهيم العرب، هو

 لمون داخال وخارجااملس اهتز قدف ا. رمضان وبأمر منه، وكان حيرتمه يف حياته رمحهم اهلل مجيعيف
 الشخصيات من احلّكام والوزراء وأصحاب من الناس حىت كباركثريًا وفاته، وحضر جنازته  ل

 1.سالميةوخاصة من الدول اإل ،ارج اخلداخل و يف الالفضيلة 
 العلمية شيوخه وتالميذد ومؤهالته اا:رابع
رس على أبيه ود ،بَايُو أنه بدأ طلب العلم مبكرا من تالميذ أبيه، ماَل َشي ُْهوذكره  ا تقدموكم

ده كتاب امسه نظم م عنَكبَ رَا زعيم الفرقة القادرية الذي تعلّ  وأخذ على خلق كثري منهم ماَل نَاِصرُ 
 ،والشيخ نور ،الريان والشيخ بشري ،يةكنوودرس على شيخ حممد ِغَداُدو، وزبري يف وال ،كباأل

عتب هؤالء مشائخه يو  م(.1232-1234) وهذا يف سنة ،والشيخ حممد صاحل َوايل مخس سنوات
  التجويديف سعيد ياسني رواية حفص عن عاصم الشيخ وكما أخذ عن عاَل لبناين ؛من السودان

 علي ا ماَل أمني َوايل، وماَلعلم القراءات عند ما كان يدرس يف السودان وأما يف نيجرييا أيضو 
  2.ُجومُسَا وصديق زَِاريَا

كوتو عاصمة ية صا من أبيه يف جومي من بلدته إىل والءً درس على أيدي الكثري من العلماء بدو 
ا يتعلق وقد نال شىت من الفنون سواء فيم ،هلا، وإىل كنو يف داخل نيجرييا، وخارجها إىل السودان

عنه خلق   قد أخذو  وأما تالميذه رمحه اهلل:؛ علوم الدينيةالبعلم اللغة والفقه واحلدي َّ وغريهم من 
 ا احلاج عثمان حممد وماَل إدريس واحلاج َتيم َسْواَلَوي وماَلثسنَ يةكَ كثري مثل قاضي قضاة وال

 ،د حممد سنوسي من كبار طالبه وإمساعيل إدريس بن زكرياءبللو وماَل ُتوُكُر َكثسَنا وماَل أمح
من   كر وهوب وإبراهيم بن إدريس العرب وماَل َلَوْن أبو ،البدعة وإقامة السنة( )مجاعة إزالة زعيم

  3.كبار طالبه والذي ناب عنه يف بعض دروسه بعد وفاته

                                                 
 .253، ص 1ج ،)قصدي( Manufaata، ، يف كتابهيف السابق -1
  .24، ص 1ج املرجع نفسه، -2
 . 24ص  ،1ج ،)قصدي( Manufaata ،يف كتابه ،يف السابق -3
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 ريأخذون عنه بني العص فهم الذين أما الكبار .كبارا وصغارا كان طالبه على شقني: ولذا
ني وغري العمال واملوظفر فقد أخذ عنه خلق كثري من كبا ،العملدوام املغرب عند ما يأتيه من و 
للو يف سلطان بالدروسه بني املغرب والعشاء يف مسجد  أخذونوأما الصغار فهم الذين ي ،هم
 . 1ية كدوناوال

جمالس  وكانت ،السنة" "إزالة البدع وإقامة حممود جومي شعار بكر وقد اختذت دعوة الشيخ أبو
 ةم أسلوبه املتميز حي َّ جذهب ؛خلق غفري من خمتلف شرائح اجملتمعفيها دروسه للدعوة والتدريس 

 اذاعة نيجرييإ اليت ظلت تذاع على اهلواء عب فكارلقاء ومنهجه يف شرح املسائل وطرح األيف اال
النتشار ا ثر يف توسيع قاعدةاال ا جعل هلا أكبوهو م ،من ربع قرن ية كادونا ملدة أكثربوال

 ياحل ءوقد مشلت جهوده الدعوية القادة السياسيني وزعما .واالستفادة من علمه وثقافته الدعوية
  2.فاهتدى على يده عدد كبري من النصارى والوثنيني ؛غري املسلمنيمن 

ة ابتداء شهادة الدراسية وتزكيمن بينها الفقد حصل على شهادات كثرية  ؛وأما مؤهالته العلمية
ىل حىت وصل إ ؛ونيةكمدرسة القضاء يف وال منمدرسة الثانوي و ومن   ةبتدايمن املدرسة اإل

سلف أنه تَ َوىلم منصب  كما  (م1265) ليسانس سنة وحصل على بكالوريوس أو ،اجلامعية ةرحلامل
 وعني مديرا عاما ،م أمحد بللو()الزعي الديين لرئيس وزراء إقليم مشال نيجرييا يف عهد املستشار

ون احلج واحلجاج ُس اهليئة الوطنية لشئجمللس الشورى للشئون الدينية بإقليم مشال نيجرييا، وَترأّ 
سالمية داخل العديد من اهليئات اإليف وإضافة إىل ذلك كانت له عضوية  ،ملنطقة مشال نيجرييا

ة يف نصر اإلسالم )أقدم وأكب هيئة إسالميعضو ومَؤس س  جمللس مجاعة  وخارجها، فهو انيجريي
اجمللس ب العاَل اإلسالمي مبكة املكرمة، وعضوا وكان عضوا باجمللس التأسيسي لرابطة ،نيجرييا(

  3.املنورة سالمية باملدينةعلى للجامعة االسالمية يف النيجرييا واجمللس األاألعلى للشؤون اإل
َفْخرِيَِة يف كلٍّ ال هكتورا واجلوائز التقديرية منها الدومسة وحصل الشيخ جومي على العديد من اال

كدونا مشال نيجرييا وجامعة إبادن جنوب نيجرييا، ووسام والية  من جامعة أمحد بللو زاريا يف 
الدرجة العثمانية من دولة رئيس الوزراء لشمال نيجرييا، وجائزة الدولة التقديرية من حكومة 

                                                 
   .25ص ، 1ج، املرجع نفسه -1
 .اخلضرعبد الباقي حممد إسالم أون الين، فريقيةإاء في القر نترنيت اإل اإللكتروني موقعال -2
 .25ص ، 1ج ،املرجع نفسه -3
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من اململكة العربية  (م1212) سالم عامامللك فيصل العاملية خلدمة اإلنيجرييا الفدرالية، مث جائزة 
 السعودية.
 عليه أخالقه وصفاته ومؤلفاته وثناء العلماء ا:خامس

 لومة َياف يف اهلل كان رجال عاملا تقيا زاهدا ورعا، وجمتهدا وجماهدا، وال أما أخالقه وصفاته:
حيب الصدق يف القول والعمل، وهو رجل صبور وال يتدّخل فيما ال يعنيه، ويقول احلق  ،الئم
وق العامة ويف كل ضيق وحرج، ويهتم ِبق ،والدعوة إىل اهلل، مذهبه يف كل مكان وزمان .يبايل وال
 ،نومبعىن أنه يهتم بأمر املسلمني يف كل مكا ؛خص حقوق املسلمني يف أي مكانباألو  ،لناسل

ال متوسطا يف وأما صفاته اخلُُلِقيمة كان رج .لقيةاخلصفاته  هحسيبه، وهذ ّكي على اهلل وهوز أوال 
  1.ة عارض الوجهحيلالطول وحنيف اجلسم وأبيض ال

لثانوية حني رحلة ااملوكان يف  العمر عشرة من ثامنةيف ال تزوج وهو فقد جتماعية:وأما حالته اإل
ختم القرآن  الطالب العلم إذ الزواج املبكريف أمر العادات والتقاليد يف مشال نيجرييا  وهكذا ،ذاك

 لعلماء األجالء.فيها ا كون املسؤلية على الوالد، وخاصة إذا كان يف أسرة حمرتمةتيُ َزو ُجُه والده و 
منة بنت آَحجمه عائشة بنت داوود وَحجمه  :يف حجره، وهنة نساء يف كان متزوجا بثالثوملا تو 

  :بني البنني والبنات كالتايلما بناء وله عشرون من األ ،داود، وحليمة بنت عمر
إبراهيم، و ، أمحدو عباس، و يوسف، و حسن، و العزيز،  عبدو  الدين، وعبد الكبري، نورأما البنني: 

 حواء،و عائشة، . أما البنات فهن: عبدالرمحنو الصديق،  بكر أبوو سليمان، و علي، و عثمان، و 
غريهم يعملون يف طباء و العسكريني واأل كبار  أبنائه ومن .زُبَ ْيَدةُ و  سعادية،و مرمي، و  أمساء،و بركة، و 

انتقل إىل و  ،بكر حممود جومي وكان طبيبا الت احلكومية، وأكبهم الدكتور أمحد أبواشىت جم
م الفقه وأصوله، قس اهالدكتور  ها مرحلةدراسة الدينية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، وخترج فيال

 2.جتماعيةوهذا خالصة حاالته اإل
رحلة املو يف ه كان الشيخ التأليف يف وقت مبكر منذ نعومته بدأ التأليف وبدأ   وأما مؤلفاته:
كر مشروعه ب وقد دعم الشيخ أبو ة.عتب هذا أول تأليف له وكتبه خبط املغاربيالثانوي، و 

سري لرسائل مشلت جماالت العقيدة والفقه والتفالتجديدي االصالحي بتأليف بعض الكتب وا

                                                 
 .41ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaataيف كتابه  يف السابق، -1
 .إسالم أون الين ،عبد الباقي حممد اخلضر االنترنيت اللكترونياموقع ال يف السابق، -2
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ومن  .بالعربية، (ذهان إلى معاني القرآناال رد) املشهور يف تفسريه دب، والتفسريواحلدي َّ واال
لغة هوسا، الب هسالم ونواقضاال كتاب، و العقيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة أهم ما كتب يف العقيدة

التعامل و  وكتاب قضايا يف االقتصاد ،مناسك احلج والعمرةو  باللغة هوسا، سالممراتب اال وكتاب
 دب كتابويف األ ،حادي َّ والقرآنالعظيم من اال الورد مع البنوك الربوية، ويف احلدي َّ كتاب

 1.وكلها بالعربية، ديوان غومي
وف على ترمجة بعض الكتب العربية إىل لغة اهلوسا، وعكمن مؤلفاته وال اً ا خصص جزءذكوه

حيد لباب يف مسائل التو األ نور كتاب ُكُتُب الشيخ عثمان بن فودي، منها  السيما بعض
. نوكتاب هداية الطالب يف أهم مسائل الدي، أصول الدين يف مسائل االعتقاد وكتاب، والعقيدة

ذهان إىل معاين رداال هكتابا  أثر وقد، القاديانية كتابو  اليت ترمجها اهلوسا ومن بني الرسائل الصغرية
  إذا مؤلفاته على وجه اإلمجايل كالتايل:  .والعقيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة ،القرآن
 .كتاب التوحيد املنظومة -1
 .العقيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة -2
 .لغة اهلوساالسالم ونواقضه باإل -3
 .لغة اهلوساالمراتب اإلسالم ب -4
 .مناسك احلج والعمرة -5
 .قضايا يف االقتصاد والتعامل مع البنوك الربوية -6
 .حادي َّ والقرآن الكرميالورد العظيم من األ  -2
 .ديوان غومي -1
 .وسااهللغة الترمجة القرآن الكرمي ب -2
11- (Manufaata) .قصدي بلغة العربية 
   2.ذهان إىل معاين القرآن(االرد ) تفسري -11
ربية وعن طريق لغة العال، وهو كتاب التوحيد كتبه بسابقاً  كتابه املنظوم الذي أشرت إليه وأما

 ؛بياتوخبط املغاربة، وحّوْلُتُه إىل خط رسم العثماين حىت يعرف الناس ماكتبه يف تلك األنظم، 

                                                 
 .41ص ، 1ج ،املرجع نفسه -1
 .42ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaataيف كتابه  يف السابق، -2
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 ،قصدي Manufaata ب،وصلت إلينا يف ذلك الكتا امسه، وهكذا َل يذكر الكتاب ولكن هذا
لعربية للطباعة ا جنليزي، العقيدة الصحيحة مبوافقة الشريعة، طبعة دارواملرتجم بلغة اهلوسا واإل

سالمي يف عضاء جملس رابطة العاَل اإلنشر والتوزيع بريوت لبنان، وطبع عدد قليل ووزعت الوال
وبعد ذلك طبع عددا كبريا حىت مسح طباعته يف بعض الدول اإلسالمية  ،املؤَتر يف ذاك الوقت
سالمية مة اإلاألوكان قصده وغرضه تعليم أبناء  .سنغال وغريهم من الدولالمثل لبنان وسوريا و 

إال بعد عقيدة الصحيحة مبوافقة ذلك وشعبها واحتادها ملواجهة أعدائهم، ولذلك ال يكون 
 ،مةوشأنه عند اال ورفع مرتبته ةاجلهود اجلبار هذه  وقد نال قبوال على .فكرتهكانت الشريعة، وهذا  

 1.وقد أثىن عليه كثري من العلماء واملشايخ من الدول اإلسالمية على هذا العمل
مي وإجنازاته جو أبو بكر حممود ويأيت يف مقدمة أعمال الشيخ  ،كتابه ترمجة املعاين القرآن ماوأ

غة وهي أول ترمجة من نوعها تشهدها ل ،جهده املتميزة يف ترمجة معاين القرآن إىل لغة اهلوسا
فلم  ،ةيتقان، وروعي فيها مميزات األسلوب القرآين والقواعد العرباهلوسا وتتسم تلك الرتمجة باإل

عّزوجل أهلمه املوىل  دفق ؛تكن جمرد ترمجة حرفية وَل َيرج بالتطويل يف شرح املعاين عن املقصود
ووفقه إىل القيام هبذا العمل اجلليل مبفرده، مث تعاون معه باملراجعة نفر من علماء املسلمني 

اهلوسا يف منطقة مشال  قبائلاللغة العربية من إىل بطِقُنوَن ين املخلصني الناطقني بلغة اهلوسا، وممن
جانب إىل جنليزية وساعد الشيخ جومي على مهمته كونه ثالثي اللغة جييد العربية واإل .نيجرييا
   2.اهلوسا أو الفالةوهي م لغته األ

 قد استغرق عمله يف إعداد هذه الرتمجة ومراجعتها وطبعها ما يزيد عن سبع سنوات من شعبانل
، (م1222) وطُِبَعْت حىت اآلن أربع طبعات األوىل عام(، ه 1322)حىت حمرم  (،ه 1321)

 العربية للنشر ببريوت، وقد طبعتا على نفقة املغفور له من طباعة الدار (،م1212) والثانية عام
 والرابعة عام (،ه1412) امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود وظهرت الطبعة الثالثة عام

نة بن عبد العزيز لطباعة املصحف الشريف باملدي لك فهدوقد طبعتا يف جممع امل(، ه 1414)
 كلٍّ   َتت تداول هذه الرتمجة بني عموم الشعب اهلوساوي يف، و املنورة باململكة العربية السعودية

اجملتمعات  تشاد وغريها منمجهورية و  )كوديبوة( وساحل العاج هوتوغو  ةمن نيجرييا والنيجر وغان

                                                 
 .43ص ، 1املرجع نفسه، ج -1
 فريقية.ااء في القر اإللكتورني اإلنترنيت  موقعاليف السابق،  -2
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علم فيها لغة اهلوسا، كما وفرت تلك الرتمجة مادة علمية لطلبة الفريقية اليت تنتشر وتسود اإل
حكام للعامة لفهم املعاين القرآنية لنصوص األ والباحثني على سواء، فضال عن كونه مرجعا

 1ة.جهوده الدعوييف والتوجيهات 
(Manufaataباإل ) يف أيدي  لوسا وهو جملد واحد، وطُبع مرارا، ويتداو اهلجنليزية، مث تُرجم إىل لغة

كتاب ي؛ فلريجع هذا البكر حممود جوم الشيخ أبويعرف  يةشخصب كتاب الناس حاليا، وهو
حصلت يف حياته   مبعىن مجع فيه أشياء ،وفيه قصته من والدته إىل قريب من وفاته املذكور سابقا،
حي َّ أملى على  ؛وكتبه خالل ثالث سنوات ،صفحة (252) الكتاب يقع يف كلها، وهذا

خ أبوبكر جومي، الشي من أهم الكتب اليت كتبها ا الكتابوهذ. الدكتور إمساعيل أبو بكرتلميذه 
يُ ْبَدُل باملال(  )احلق ال عديد من املقاالت يف الندوات واجلرائد وخاصة اجلريدة اليت تسمىب وشارك
سالمية يف  اإل مةوهذه من اجلهود اليت قدمها لأل (GaskiyaTafikoboوسا، )اهللغة إىل املرتمجة 
 2.سالم خري اجلزاءوالذي شهد له العاَل به وجزاه اهلل عن اإل ،كتاباته

ء احلجاز خص عمالجالء وباالقد أثىن عليه خلق كثري من العلماء األف أما ثناء العلماء عليه:
وخاصة  ،ثيمنيبن عصاحل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل قبل وفاته، والشيخ حممد : منهم

الدول  وقد أثىن عليه أيضا كثري من حكام، د العزيز بن باز كان يثين عليه كثرياالشيخ عب
 ها.والوزراء يف داخل نيجرييا وخارجها ما بني السعودية وغري  اإلسالمية،

 نةس الناصر ، وحصل على جائزة مجال عبدالعربية جاء عليه الثناء من مصر وقد -1
 .(م1263)

 Commander of the order of the.ة )من دولجاء عليه الثناء (، م1264) ويف سنة -2

Federal Republic. ) 
  .جامعة إبادن منحصل على شهادة شكر وتزكية وليسانس  -3
  ا.حصل على الثناء والتزكية من إيطالي(م1212) ويف سنة -4

Certificate of International who is who of Intellectuals)   )        

                                                 
 .  224القراء  عدد ،الموسينية إللكتروني اإلنترنيتموقع اال يف السابق، -1
 .232ص  ،1ج ،)قصدي( Manufaata يف كتابه ،يف السابق -2
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وثناء وشكر ، تزكية حصل على (،ه1412-1-1) املوافق( م1212-4-11) ويف سنة -5
 .سالمي يف نيجرييامن مركز الشباب اإل

حصل على اجلائزة الكبى،  ه (،1412-2-1) املوافق( م1212-2-3) ويف سنة -6
  ةيزيسالم، واليت تسمى باإلجنلواسم اجلائزة هي جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإل

(Bara'ah Ja'izah El-Malik Faisal El-Alamiyah Likhidmah El-Islam).  
اء والوزراء من الرؤس انيجريي شخصيات ويف ذلك اليوم وصل إىل السعودية برفقة كبار -2

ان إبراهيم َنْسُكْو( والسلط نَ رَاْل َغدَ اجلَ )نهم العسكريني فم كبارمن  طالبه وأمنائه من و 
الدعوة  راليت قدمها يف نش ةبمار هذه اجلائزة جلهوده اجل ُمِنحَ َدُسوِكي يف ذاك الوقت و 

 إىل معاين األذهان رده وتفسري  ،األخص )العقيدة الصحيحةوب مهاب والكتابات اليت قد
 1.القرآن(

 
 ذهان إلى معاني القرآناال رد التعريف بتفسير :الثاني المبحث

 .الكتاب" كما أثبت على غالف ذهان إلى معاني القرآناأل ردإن هذا التفسري عنوانه "
ر، كثريا ما قرأت كتب تفسري القرآن ما بني مطول ومقتصقال: يف مقدمته"  سبب تأليفه -1

سري وجيز بني إىل تفأيضا يرحم اهلل أصحاهبا، مث رأيت أنه مع كثرة تلك الكتب حنتاج اليوم 
فاسري فإن كثريا من القصص اليت أدخلت يف ت ؛والعمل به همعاين القرآن على وجه ميكن تفهم

القرآن أذهلت العقول فجعلت الناس يقرؤوهنا للتفكه هبا ال للعمل مبا جاء به القرآن من العب 
نبياء واملواعظ والشرائع، ورمبا أدى ذلك إىل نسب ما ال جيوز شرعا أو عقال إىل خرية خلق اهلل األ

وتكرارها لغرض  ،املعىن املقصود، مع أن القصص القرآنية كلها تعاليم غري واملالئكة والصاحلني، أو
ت تقصريها لتوضيح الغرض الذي تعاجله السورة، إذكل سورة وضع يقتضيه احملل، وتطويلها أو

، 2ملوضوع رئيسي وإن كان يتداخله مواضع آخر متناسبة الذكر معه، وسأبني كل ذلك يف حمله
 3وهذا هو السبب الدافع واحلافر أليب بكر جومي إىل كتابة تفسريه هذا.

                                                 
 .251ص ، 1ج ،)قصدي( Manufaata،، يف كتابه ،السابقيف  -1
 .2، ص 2ج ذهان إلى معاني القرآن،اال ردتفسير جومي،  حممود بكر أبو يف السابق، -2
 .1، ص 1ج  ،املرجع نفسه -3
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 تفسيرزبدة  هواهلل بن فودي، و  الشيخ عبد ألف بعد تفاسريأوصاف التفسير ومحتوياته: -2
كومة مجهورية التجارة يف ح يوسف وزير او ميتملوطُبع أيضا على نفقة احلاج حممد بل الجاللين
املوافق  ه    1412 ) بنانل والتوزيع يوزع جمانا بريوت للطباعة والنشر العربية الفيدالية، دار نيجرييا
جمللد امن سورة البقرة إىل آخر سورة الكهف، يف  أبدأما اجمللد األول  ؛يقع يف جملدين(، م1212

، أو نقول على جزئني جزء من البقرة إىل آخر الكهف، واجلزء الثاين من سورة مرمي إىل آخر الناس
  1.األخري من سورة مرمي إىل آخر الناس

لقي لى جملدين وهناك طبعة تقع ع، جزئني جملد واحد التفسري يفطُبع هذا طباعة التفسير: -3
هذا  مجع دقاحتجاجا ومعارضة شديدة وخاصة من خمالفيه يف العقدة واملنهج، و  هذا التفسري
 ،صورته احلاليةإىل أن أَتة وخرج ب املبارك سنوياً  شهر رمضانمن دروسه اليت يقيمها يف التفسري 

 من شهر اهلل ربعاء أيام بقنيألاسالم، وافق اخلتام يوم دم يف خدمة اإلق وجزى اهلل للشيخ خريا ملا
سنة ألف وثالمثئة واثنتني اهلجرية املوافقة لستة أيام خلون من أغسطس ستة  خراملبارك مجادى األ

 2.، واستغرق هذا التأليف مدة سبع سنواتألف وتسعمائة واثنتني وسبعني امليالدية
ىل إ التفاسري املفيدة والسهلة قدم املؤلف يف وقت كان الناس ِباجةهو من منهجه العام: -4

ة تفسري من ، وبنيم هنجه يف مقدمتعاظلالالقرآنية، وكان الناس يقرؤوهنا للتفكه  قاصداملفهم 
تقومي القصص القرآنية وتوجيهها، وتصفية ما ورده القصاص زيادة ملا يف القرآن وذكر املوضوعات 

سدي، من على رواية حفص بن سليمان بن املغرية األواقتصر يف القراءة   الرئيسة لكل سورة،
 شيخ سعديالبواسطة  متصل بالنيب  سند هلا ألن ؛نتشارها قراءة عاصم بن أيب النجودي، ال

على عتمد اإىل رواية أو قراءة الحتياج احملل لذلك، و  رمبا أشريلسنده املشهور، و لبناين من ياسني 
ال بد منه من  شري إىل مذهب غريه، وعلى ماي، ومبا بن أنس  مذهب مالكمشهور ما هو 

  3من صرف أو حنو أو لغة فقط وهذه هي مبنهج أيب بكر جومي يف تفسريه.العلوم العربية 
زالة إ خلص الشيخ كتابه الذي أقام عليه، وهو، ذهان إىل معاين القرآن(اال )رد مسيتةحي َّ قال: 

نبياء مما َيالف الشرع ومقام النبوة، واقتصر يف القراءات على رواية القصص اليت ألصقت باأل

                                                 
 .11ص ، 2ج ،املرجع نفسه -1
  .121، ص2ج ،املرجع نفسه -2
 .2، ص 2ج معاني القرآنذهان إلى اال رد جومي، بكر حممود أبو ،يف السابق -3
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 ةشهور قوال املاأل بذكر، و حفص بن سليمان ورمبا أشار إىل غريها فيما دعت احلاجة إىل ذلك
ىل غريه ألنه املذهب الرائد يف هذه املنطقة ويشري إ ؛من مذهب مالك رمحه اهلل يف الفروع الفقهية

 إىل العلوم العربية من النحو والبالغة يف مور املهمة، وكذلك يشرييف األ خرىمن املذاهب األ
   1.توضيح بعض املعاين

درجة كل حدي َّ  ّبي  يكن مبن كثري وَل ثار املروية من تفسري القرآن العظيم الاأل بذكر منهجه
شارة إلا من الناحية اجلرح والتعديل وخاصة فيما َل يكن من رواية البخاري ومسلم، واعتمد يف

مصادره هم أالقرآنية مما نقله عن سيد قطب يف ظالل القرآن و  واضع الرئيسية لدروس السوراملإىل 
وحات الفتوجالل الدين السيوطي، وجالل الدين حملي،  الجاللين تفسيرذهان، يف رد اال
امع جورمبا ذكر أشياء من تفسري سيد قطب،  في ظالل القرآن" لسليمان بن عمروااللهية 

 الجواهرو ،التنزيل للبي اوي أنوارللقرطيب، وحكام القرآن الجامع االو ،البيان للطبري
ومسند  ،الصحيحن والكتب الستةيف  األحادي َّ واألثار ما لعبد اهلل الثعاليب، ويذكر الحسان

أن ، وأما مصارده يف التوحيد شوصحيح بن خزمية والبزار وشرح النووي ،مام أمحدبن حنبلاإل
 2.ز بن بازلعبد العزيإرشادات حممد بن عبد الوهاب، و رسائلفقد اعتمد كثريا على  العقيدة،

 من تفسري هذا ما قدر اهلل يل مجعه،"الشيخ رمحه اهلل وجعل اجلنة مأواه ويف خاَتة تفسريه قال:
 ،َل أقصدبهعالمئمة األخلصته من كالم اال مما (ذهان إلى معاني القرآناال رد) القرآن الذي مسيته

إال تبيني مواضيع السور، والتنبيه على محل القصص لرتاجم الفصول، وإزالة ما ميكن أن يسبب 
هو  أو ،شكال فيما أورده بعض املفسرين يف بعض املواضع الذي ال يوافق مقام النبوة املعصوماال

وعبد  مامني اجلليلني جالل الدين احملليلفاظ اإليف أَيالف أسس الشريعة املطهرة، وَل أخالف 
ليهما يف  باجلمل يف حاشيته ع الشهري إليه اإلمام سليمان بن عمر ال مبا أشارإالرمحن السيوطي 

لفاظ واملعاين اليت للدقائق اخلفية، يف أكثر األ الجاللين تفسيرهلية بتوضيح كتاب الفتوحات اإل
انقلت منه مم صلنيسناد أقوال إىل قائلها األإولذلك َل أحتج إىل  ؛ملت إليها يف هذا الكتاب

في ) خوف التطويل ولسهولة مراجعة مواقعها يف الكتاب املذكرو، واتبعت سيد قطب يف كتابه
حلاجة ا شارة إىل املواضع الرئيسية لدروس السور، واختصرت كالمه بقدريف اإل (ظالل القرآن

                                                 
 .2ص  ،2ج ،املرجع نفسه -1
 .3، ص 1ج  ،املرجع نفسه -2
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مر يف  ااملقام، وكثريا ما انتفعت بنفس ألفاظه يف التفسري بدون التنبيه على ذلك مل ىومقتض
وَل نقم  ،مام إمساعيل بن كثريثار املروية من تفسري اإلحادي َّ أو االاجلمل، ونقلت بعض اال

اجلنة مأوانا يف  وجعل ،سالم خريااهلل اجلميع عين وعن اال جزى ؛بالتنبيه عليه لقلة ذلك عندي
وكل من سعى  نيقني والشهداء والصاحليالسالم مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصد دار
فعسى  ؛عيفالغفلة واستغفر ملؤلفه الض وقع فيه من اخلطأ أو صالح ماإالكتاب، و  ل هذايحتص يف

 1."اهلل أن يتقبل دعاء املسلمني بعضهم لبعض
 

 شخصيته ةترجمعن  التأويل ضياء ف بمفّسريالتعر  :ثالثالمبحث ال
 سبه، والدته ونشأته،ولقبه، وقبيلته، ونترمجة املؤلف وشخصيته، من امسه، وكنيته،  هذا املبح َّ يف

 وشيوخه، وتالميذه، ورحالته، ومشول ثقافته، ومنزلته العلمية، وصفاته اخلُلقية، ومؤلفاته، وآثاره
 .العلمية، وعقيدته، ومذهبه، وفاته، وثناء العلماء عليه

 ونسبه هاسمه وكنيته ولقبه وقبيلت :أوالا 
 صاحل بن هارون بن حممد بن جبُّ بن حممد ثنب بن أيوباهلل بن حممد بن عثمان بن  عبد هو

ه امللقب احلسن، ولقب سران بن بوب باب بن موسى جكل،  كنيته أبو حممد، وقيل أبو بن ما
حواء بنت حممد بن عثمان، بن حم، بن عال، بن جب، بن حممد ثنب، بن  وأمه ،2بفودي

 3.امس له الرابع هلاماسران، بن بوب، بن موسى جكّل، ويلتقي مع أمه يف اخل
وفوتا جالون يف  هاجرت من مشال إفريقيا إىل أقاليم فوتا تورو فينتسب إىل قبيلة فالنية: أما قبيلته

وياًل، مّث رحل قليمني زمنا طزمن طويل، واستقرت هبذين اإل موقع السنغال وغينيا احلاليتني منذ
وعاشوا يف مواطن القبائل اهلوسوية، وذلك يف منتصف القرن اخلامس  ،إىل جهة الشرق جزء منها

 4.عشر امليالدي تقريبا، وكان أجداد الشيخ عبد اهلل من بينهم

                                                 
  .121، ص2ج، ذهان إلى معاني القرآناال رد جومي، بكر حممود أبو ،يف السابق -1
 .)الفقيه( بلغة الفالنية :ومعناه -2
 . 21-12ص ، 1ج إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخ،عبد اهلل بن فودي، ، يف السابق -3
وقد ذكر عبد اهلل أن أصل قبيلتهم من نصارى الروم وصلت إليهم جيوش الصحابة فآمن ملكهم، وتزّوج بنته عقبة بن  -4

يم خليل أبوه عيص بن إس      حاق بن إبراه ة فالين املش      هورة، وجدهم الروميعامر اجملاهد الص      حايّب أمري الغرب، فولد قبيل
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 ونشأته وشيوخه وتالميذد والدته :ثانياا 
وفاته، وتضاربت و  بن فودي اهلل اختلفت الروايات الواردة يف تاريخ ميالد الشيخ عبد وأما مولده:

ودي سنة اهلل بن ف "ولد الشيخ عبد جومي أنه: بكر حممود فذكر الشيخ أبو ؛يف ذلكقوال األ
لوري اهلل اإل م(، وذهب الشيخ آدم عبد1265-ه1122) ألف ومائة وتسعة وسبعني هجرية

م(، ووقع اخلالف يف حتديد قرية والدته، حينما اجتمع 1251 -ه1121) سنة إىل أنه ولد
أما القرية  ؛مارة اليت ولد فيها، اتفقوا على أنه ولد يف إمارة غوبرإلالكتاب واملؤرخون يف تعيني ا
   2."مثل أخيه الشيخ عثمان، وقيل غري ذلك 1بل إنه ولد يف طغل فقيل إنه ولد يف مغم  وقيل:

نشأة الشيخ عبد اهلل بن فودي يف بيت معروف بالعلم والصالح،  توكان ؛أما نشأته وجهاده
 ذاعت فيه التقوى والورع كابرا عن كابر، ويؤرخ للعلماء من أهله منذ القرن التاسع اهلجري

، فهو فرَت  يف بيئة متعلمة ومتدينة، تلتزم بأوا مراهلل وتتمّسك بدينه ؛امليالدي( )اخلامس عشر
 3.ارهسالمية منذ نعومة أظفوترعرع وسط املهتمني بالرتبية اإل علم متوطن قوي قومي، عاش

م والتعليم، ألن حياته حافلة بالعل ؛جهاده وحتصيله العلمي وأهم ما يلفت النظر يف نشأته هو
وعلى  .فلنبدأ بالسرد املوجز عن جهاده، مث نعقب باحلدي َّ عن تعّلمه وشيوخه ؛واجلهاد والتذكري

 من عدد كبري اعتنقمي قد انتشر يف نيجرييا منذ ذلك الوقت، و سالالرغم من أن الدين اإل
السكان يف ممالك اهلوسا الدين احلنيف، ومع قيام ممالك إسالمية يف نيجرييا الشمالية وغريها من 

ركان يف هذا سالمية ثابتة االعلى الرغم من كل هذا َل تصبح الشريعة اإل .مناطق السودان الغريب
سالمية يف مطلع القرن التاسع عشر الذي يطلق عليه عصر اجلهاد والدعوة اإل اجلزء من العاَل إال
 .يف غرب إفريقيا
 كبخ األسالمي اليت استهلها الشيخ عثمان بن فودي األاإل القرن حركات اجلهاد لقد شهد هذا
 امعوحتّدى احلكام الوثنيني، ودخل يف صراع معهم ابتداء من  اهلل يف إمارات اهلوسا للشيخ عبد

، وجنح يف دخول عاصمة إمارة غوبر، وقتل حاكمها يونفا، (م1111) حىت عام (م1114)
                                                 

ويف ، 2ص، 1ج من أخذت من الشــيوخ، إيداع النســوخاملرجع نفس  ه،  ،إبراهيم إمساعيل بن اهلل، وأّمه نس مة بنت 
 .4 – 3ص، 1ج، التأويل في معاني التنزيل ضياءتفسير لجومي  أيب بكرمقدمة 

 .ية زمفراعة يف حمافظة مرادن، التابعة لوآلي، واقهي بلدة مغمن ديد -1
 .161، ص بن فودي دراسة تاريخية مقارنةودعوة الشيخ عثمان الوهاب  بن عبد حممد، يف السابق -2
 .1ص ، 1ج، اهلل بن فوديالشيخ عبد الصوفي عند التفكير، جستري أمحد سعيد، رسالة ما عمر: انظر -3
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عاصمة  1وأعلن قيام إمباطورية إسالمية محلت اسم إمباطورية الفوالين اليت اختذت مدينة صكتو
قارة سالمية يف هذا اجلزء من السالمية، وأحيا اخلالفة اإلاإل هلا، وطبق الشيخ عثمان الشريعة

 2.فريقيةإلا
خرى، ىل أإإن النظام يف هذه املدارس حر ومفتوح، ينتقل فيها الطالب من مدرسة ف أما شيوخه

ي تلك اهلل أحد خرجي وَلّما كان الشيخ عبد .ومن جملس عاَل آلخر حسب حاجته وختصصاته
د قاملدارس وأحد علمائها ومنشئيها، فمن املناسب إعطاء القارئ جانبا من نشاطه التعليمي، و 

ين الشيوخ الذعن "قد سنح يف خاطري أن أكتب  حي َّ يقول: ؛بنفسه لنا ذلك هو صّور
   3."أخذت عنهم واستفدت منهم اشتهارا هلم، وتعليما ِلمن جهلهم، وإعالما ملستندي يف النقل

 حي َّ يقول يف ذلك: ؛كب الشيخ عثمان فقرأ عليهقد قرأ القرآن على أبيه، مث انتقل إىل أخيه األل
"وقد تركين أيب يف يده بعد قراءة القرآن وأنا ابن ثالث عشرة سنة فقرأت عليه العشرينيات، 
والوتريات، والشعراء الستة، وأخذت منه علم التوحيد من الكتب السنوسية وشروحها وغريها،  

جرومية وامللحة والقطر وحنوها وشروحها، وأخذت منه عراب من األ، وأخذت منه اإلا تقدمكم
تصّوف الذي للتخلق والذي للتحقق ما استغنيت به إن شاء اهلل عن غريه، وأخذت منه  علم ال

أخذت خضرية والعشماوية، ورسالة ابن أيب زيد وغريها، و كتب الفقه ما يعرف به فرض العني كاال
دي َّ أعرف قدرها، وأخذت منه علم احل ال القرآن من أول الفاحتة إىل آخر القرآن مراراً  منه تفسري

ة ورواية، من ألفية العراقي وصحيح البخاري وغريَها، وأخذت منه علم احلساب القريب منه دراي
ية، اليسري، وحصل يل ِبمد اهلل التبصر يف الدين من فيضان نوره ومن تآليفه املفيدة العربية والعجم
سفرا و فما أّلف كتابا من أول تآليفه إىل اآلن إال كنت أول من نقله عنه غالبا، وصحبته حضرا 

 4.ذلك" واحلمد هلل علىإال إذا كان هذا النجري منقوال من صاحبه مباشرة ما فارقته منذ أن يافع 

                                                 
 نيجرييا.مشال يف ت ياوالال إحدى ناأل عاصمة امللك يف الدولة الفودية، وهي -1
، ومقال عبد اهلل عبد الرازق 111 ص، 1ج، (م1216)، الحديث المعاصــر الشــوقي الجمل، تاريخ إفريقيا: انظر -2

 وما بعدها. 132م، ص: 1226العدد السابع، الرباط، يونيو،  مجلة المناهل،إبراهيم يف 
 .45، ص 1ج، إيداع النسوخ من أخذت من الشيوخعبد اهلل بن فودي،  السابق،يف  -3
واس            م  ه(،116 )ت بن احلس            ني العراقي د الرحيمألفية العراقي، منت متداول يف علوم احلدي َّ، أليب الفض            ل عب -4

 .214، ص5 ، جمعجم المؤلفينالسابق، يف  باأللفية لكونه يف ألف بيت،واشتهر والتبصرة" التذكرة" الكتاب:
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ودرس بعض علوم اللغة العربية على أيدي عمه عبد اهلل بن حممد بن احلاج، وعلى ابن خالته 
ن ب حممد بن حممد الذي علمه مقامات احلريري وغريها، ودرس البالغة على يدي الشيخ أمحد
 1،أيب بكر بن غار، ودرس مع أخيه عثمان على يدي العاَل اجلليل الشيخ اجملاهد جبيل بن عمر

وارحتل لطلب العلم وحتصيله إىل البلدان اجملاورة والقاصية، وَل يتوقف الشيخ عبد اهلل عند هذا 
م وكتبهم لغريب يطلب منهم مؤلفاهتا السودان بل كان يكتب إىل الشيوخ والعلماء يف بالد احلد

 2.املفضلة، وكان دؤوبا على العلم وحتصيله
 العلمية  ثقافته ومنزلتهو  رحالته ثالثاا:
، وذلك ملا أرسل السلطان بَاَو (م1211، ه1213) إىل مملكة ُغوبِْر مرة ثانية، سنة رحلتهما-1

لشيخ ا ضحى، وكان من بني احلضورإىل مجيع علماء البالد لضيافة أعّدها هلم مبناسبة عيد اال
رية، ق السلطان على العلماء بأموال كثعثمان وأخوه الشيخ عبد اهلل، ويف ختام الدعوة تصدم 

 موال الطائلة أن يسمح له امللكفانتهز الشيخ عثمان هذه الفرصة الساحنة، وطلب بدل األ
ه ح لد له أمورًا تتعلق مبستقبله الدعوي، فسممبمارسة أنشطته الدعوية على قدم وساق، وعدم 

 امللك هبا، وأجاب طلبه.
 ؛كبّ   ، استعد الشيخ عثمان لرحلة دعوية، تعم مجيع بالدرحلتهما الثانية إىل مجيع بالد َكبّ -2

لتبليغ الدين، وكان معه يف هذه الرحلة أيضا أخوه الشقيق الشيخ عبد اهلل بن فودي، فجالوا مجيع 
خلوا حىت وصلوا إىل  عظم يف البالد، فداأل وهو البحر 3اراوَ ، حىت وصلوا إىل ِبر كُ بالد كب  

 .غربّيه يف بلد يسّمى إلوفبلغوا الدين ورجعوا إىل أوطاهنم
، ارحتلوا إىل هذه (م1222، ه1212) ، وكان ذلك يف حوايل سنة4رحلتهما إىل بالد زرم-3

د تاب الوطن وق فرجعوا إىل ؛البالد أيضا لتبليغ الدين ووصلوا إىل حمل أمريها مبوضع يسّمى زغو

                                                 
 .3ص ، 1ج ،من أخذت من الشيوخ إيداع النسوخ، املرجع نفسه -1
 الرياض، ،إفريقيا وقيامة دولة الفالني المية في غربســــــــة اإلالدعو  الظاهر، الس          ابق، احلس          ني عيس          ى عبديف  -2
 .324 ص،  1ج، (م1211)
  .ية كوارا مشال نيجريياهي عاصمة والو إلورن،  البحر املنسوب إىل مدينة كوارا، وهي هو ِبر كوارا: -3
 هي عاصمة زمفرا القدمية. زرم: -4
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ورمبا استفاد بالرحالت العلمية فطلب فيها العلم من بعض  1،اهلل له التوبة فيها كل من قّدر
 املشايخ، واهلل أعلم.

زار  حي َّ ؛وأما رحالته يف طلب العلم، فلم أقف إال على رحلته إىل الشيخ جبيل بن عمر-4
ّرك قليب مث بعد ذلك حت قال يف تزيني الورقات: .شيخه جبيل بن عمر أكثر من مرة يف أغدس

ألنا قد زرناه أّوالً قبل انتقالنا من بلدنا طغل إىل بالد  ؛ثانيا إىل زيارة شيخنا جبيل بن عمر 
حينئذ يف موضعه  ، فتلّقيناه وهوزمفرا حني رجوعه من احلج ثانيًا وحنن مع الشيخ عثمان 

الطالب، مث  كتبا شىت تقرأهاوقرأت عليه الكوكب الساطع للسيوطي مستمًعا  ، )فودى( املسّمى
   2.رجعت إىل الوطن
واهب، اهلل فإَّنا نتحدث عن شخصية متعددة امل ما نتحدث عن الشيخ عبد عند أما مشول ثقافته:

سالمية فقد سبق أن ذكرنا أنه اغرتف يف معني كل علم من العلوم اال ؛فقفكار واسعة االمشولية األ
علوم مؤلفا يف كل جمال، فقد صّنف يف التفسري و  وسار والعربية، وأخذ من كل فّن ِبّظ وافر،

القرآن، والفقه وأصوله، واللغة والتاريخ، واملنطق واحلساب، وكان قادرا على تطويع اللغة العربية 
يف تعبريها، فقد كان شاعرا مفلقا، وأديبا مبدعا، وكان جماهدا مقبال غري مدبر، يكتب بلغة 

الم، وأحيا سالسيف فجاهد يف سبيل اهلل، وأعلى راية اإل سهلة، وعبارة سلسة شيقة، وأمسك
 3.أصبح سياسّيا حمّنكا، وحاكماً بارعا السنة، وأمخد البدعة، وملّا ويل  إمارة منطقة غوندو
 فَِللمِه َما َقْد نَالَُه ِمْن ممَواِهب  

  
َها اْلمَعِايلُّ تنزوي  َوَمْن ََهُّة َعن ْ

   
م منطقة غرب قالء النوادر الذين تفتخرهبمن األ بن فودي اهلل الشيخ عبد يُعد وأما منزلته العلمية:

قيمتها العلمية ل لكثرة مؤلفاته، أو ال إفريقيا عامة، ودولة نيجرييا خاصة، يف املاضي واحلاضر،
قبه بعريب السبب يف ل فحسب، بل لشموهلا وتنّوعها وتناو هلا خمتلف فروع العلم، وهذا هو

 وهذا أيضا ما جعل البعض يقّدمه على أخيه .الزمان، ملنزلة علمه، وعلّو كعبهالسودان، ونادرة 

                                                 
  .5ص ، 1ج ،بياتاأل يين الورقات بجمع بعض مالي منتز السابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -1
 .11ص ، 1ج ،املرجع نفسه -2
ة الشيخ عثمان بن فودي، دراسة تاريخي ودعوة، الوهاب الشيخ محمد بن عبد دعوةعلى السكاكر،  السابق،يف  -3

 .121-162، ص 1ج، مقارنة
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وهذا وإن كان  1،لغربيةفريقية اعاَل وكاتب عرفته اإل يف جمال العلم واملعرفة، ويعتقد فيه أنه أكب
فهو جدير بأن  ؛نظرنا إىل إنتاجاته وإسهاماته أنه ليس كثريا يف حقه إذا فيه نوع  من املغاالة إال

 يُثىن عليه هبذه الصفات، وميتدح هبذه النعوت.
  ومؤلفاته وآثارد العلمية رابعا:صفاته الُخلقية
 النبيلة، فهو خالق الفاضلة ويتحلى بالصفاتاهلل باال يتخّلق الشيخ عبدال أما صفاته اخلُلقية:

 كاه لنااته وهذا ما حعاَل عامل، يطبق ما علمه، وجيتنب هوى النفس، هذا ما سّجلته لنا حي
 ال:على اهلل أحدا واهلل حسيبه وإليك نُ تَ ًفا من أخالقه وصفاته على سبيل املث كينز  التاريخ، وال

 سكن إىل زخاري مييل إليها وال اهلل متورعا وزاهداً يف الدنيا، ال كان الشيخ عبد :ورعه، وزهدد-أ
صرفوا َّههم إىل امللك واجلاه، ومن ورعه فها، وهذا ما جعله يهجر وطنه ملا رأى قادة اجلهاد 

ألهنا كما يرى  ؛(ضياء التأويلأيضا ما مضى من حتّفظه عن إطالق كلمة التفسري يف كتابه )
 اللفظ هذا املعىن، وَل َيالف أخاه الشيخ عثمان يف حكم تدل على القطع بأن اهلل عين هبذا

 ؛ة إظهارًا للنعمة من غري استدامةلبس ما أخذه املسلمون من الكفار من لباس الذهب والفض
 إال لشّدة ورعه، وزهده يف الدنيا. فمنع ذلك ورآه حراماً 

كان متحليا بالتواضع واالخنفاض، متخليا عن التكب واخليالء، ويظهر ذلك يف  :تواضعه-ب
ال  أي إن اهلل ؛ننيالكافرين واملؤم فّسره بقوله: ِإنمُه اَلحيُِبُّ اْلُمْسَتْكِبِينَ  تفسريه لقوله تعاىل:

  2.حيب من اتصف بصفة الكبياء، مؤمنا كان أو كافرا
ومما يدل على تواضعه أيضا أنه ملا انتهى من قصيدته اجليمية، اليت مدح هبا شيخه جبيل، وأخاه 

قد ) الشيخ عثمان، ورجال الدعوة، كانت قصيدة مليئة بالفصاحة والبالغة قال معّلقًا عليها:
ا من  ه القصيدة من علوم العربية وعلوم البالغة ما لو تأّمله اللبيب املنصف لعدّ حوت هذه 

حة من وإَّنا هي نف ؛كرامات الشيخني املمدوحني هبا، وإين واهلل ليس يل قوة فيها وال حول
 3.نفحاهتما وبركة من بركاهتما، أفاضها اهلل علينا آمني(

                                                 
 . 264 ص، 1ج، ، الثقافة العربية في نيجيريابكر سعيد غالدنثي السابق، أبويف  -1
 .523ص  ،1، جالقرآن اية ضعفاء السودان في بيان تفسيركفاهلل بن فودي،  عبدالسابق، يف  -2
 . 15ص، 1ج ،املرجع نفسه -3
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 هنفس لوقتا أنه يف إال ؛خفض جناح الذل هلمااحرتامه لشيخيه، و دل قوله على فقوله هذا وإن 
تيان يدل على تواضعه، وعدم تكبه أو إعجابه بنفسه على موهبة قدرة تطويع اللغة العربية، واإل

عظيمة من خصال  يثار خصلةاإل أما إيثاره رمحه اهلل:و بالتعبري الرائع، ومطلع القصيدة اجليمية ه
ولة على جلب ن النفس البشرية جمبصدق اهلل ورسوله، أل اخلري، وخلق شريف ال يتخلق به إال من

َويُ ْؤثُِروَن : لالنفع إليها، ودفع الضرر عنها، ولذا مدح اهلل تعاىل املتصفني هبذه الصفة يف كتابه فقا
هو  يثارواإل  1َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلوَْكاَن هِبِْم َخَصاَصة  َوَمن يُوَق ُشحم نَ ْفِسِه َفُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون

  2.تقدمي حاجة الغري على حاجة النفس
والشيخ عبد اهلل من الذين وفقهم اهلل باالتصاف، ويتضح ذلك جليا ملّا ذهب إىل صكتو للتعزية 
بعد وفاة أخيه الشيخ عثمان، ورأى أبواها أغلقت دونه، رجع وَل يعزم بعد رجوعه على القتال 

سه، أن يبقى خليفة، على حاجة نف لو(ل)حممد ب أخيه حاجة ابن ثرامع قدرته على ذلك، بل 
 من والوئام بني املسلمني.ليسود األ

كان رمحه اهلل جريئا على احلق، إذا آمن بشيء ال يصرفه عن تنفيذه شيء،  احلق: يف جرأته-ج
يره له، الشيخ عثمان بن فودي، مع تقد كبفهذا شيخه وأخوه األ ؛وال يلويه عن تطبيقه الو  

ها رأيا ورأى الشيخ فقد خالفه يف بعض املسائل، رأى في ؛واحرتامه جلنابه، واعرتافه له بفضله عليه
عثمان فيها رأيًا غريه، وَل يصرف ذلك عبد اهلل عن رأيه، بل َتسك مبا اقتنع به من الدالئل، 

 وهذه املسائل هي
 .حكم استعمال آالت اللهو كالطبل والدف وغريَها -1
مة للنع من لباس الذهب والفضة إظهاراً  املسلمون من الكفارأخذه  حكم لبس ما -2

 .من غري استدامة
 .التسمي بألقاب معينة كامللك، والسلطان والوايل -3
 . جواز أو عدم جواز إقامة صور لألئمة -4
 .موال اليت تصرف فيها الكفار باجلورحكم تعّقب األ -5

                                                 
 (.2) ية:اآل سورة احلشر -1
 ، عند تفسريه هلذه اآلية.القرآن العظيم تفسيربن كثري د بن إمساعيل السابق، حمميف  -2
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 عدمإخواهنم املسلمني أو وينصروهنم على  املسلمني الذين يوالون الكفار تكفري -6
 1.تكفريهم

 وأدلته يف تدعيم ما ذهب إليه باحلجج إما من الكتاب أ خوان يف هذه املسائل ولكل  اختلف اإل
 :2الذي يقول احلق، وهو يفأن يكون الشيخ عبد اهلل جريئا  اإلمجاع، وال غرو السنة أو

 ل  اطِ  بَ يف   م  الِ عَ  اعُ طَ يُ  الَ وَ 
  

 ل  اهِ جَ  نْ مِ  وْ لَ وَ  ول  بُ قْ مَ  قُّ احلَْ وَ 
   

إذا عزم عبد اهلل على شيء ال يعرف شيئا امسه املستحيل، بل ميضيه مهما  عزميته: م اء-د
رة يف قصة عزمه على اهلجرة إىل املدينة املنوّ  ايكّلفه من الصعب واملشقة، ويظهر ذلك واضح

 وجهامت واستقبل الطريقفكان ال يعرف الطريق، ومع ذلك مضى عازماً، ،  املصطفى جلوار
 :3إىل ما عزم إليه، كما قال يف أبياته

 
   

 أسري بال علم وال قود قائد
  

 ونيل سبيل يف الفيايف العواشب
   

 خبمسة أحرار كذاك الرقيق مع
  

 ثالثة أفراس كمثل الركائب
   

 نشيم عطاًشا حني حان نزولنا
  

 ذوائب أشجار املياه الشوارب
   

 هبا نابغية وكم ليلة بتنا
  

 وال نار إال نارنا يف السباسب
   

يشمل   أما املؤلفات الشيخ عبد اهلل بن فودي جمهودات جبارة فيه، وتأليفه ؛مؤلفاته وآثاره العلمية
  .4كل فن، وقدقيل إن مؤلفاته تبلغ مائة وسبعني مؤلفا

                                                 
 .22 ص، 1ج، ضياء السياساتالسابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -1
 .1 ص، 1ج الحصن الرصين،السابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -2
 .22 ص، 1ج، ضياء السياسات، املرجع نفسه -3
 سالمية بالنيجر.اإل حوليات الجامعةالسابق، حممد كبري، عبد اهلل بن فودي وحياته العلمية، يف  -4
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مؤلفات ، و منظومات علمية شعرية: وميكن تقسيم املؤلفات من حي َّ صياغتها إىل قسمني
من الفنون  يف فن   فل  فأما املنظومات العلمية، فكان أحيانا يعتمد على كتاب أُ ؛ تعليمية إصالحية

غرضه من فني ألغلب املنظومات العلمية، و أسلوب املؤل   الرجز كما هو فينظمه على ِبرية، نثر ال
عصره انتهج  يف يفذلك تقريب املعلومات إىل الطالب، وتسهيل حفظها هلم، وكان طابع التأل

 :ومن أمثلة ذلك ما فعل يف .هذا املنهج
 .تقان والنقاية جلالل الدين السيوطيمفتاح التفسري، أنه نظم ملا يف اإل -1
  1.صول للتلمساينمفتاح الوصول يف علم األ :هصول، يف كتابألفية األ -2
 .بيت أكثر من أربعة آالف مجع اجلوامع، للسيوطي، وهو :هاحمليط، يف كتاب البحر -3
اجلميلة يف  )الفرائد نظم ملا يف كتاب الفرائد اجلليلة وسائط الفوائد اجلميلة، وهو -4

وأحيانا ينظم منظومة شعرية علمية بدون اعتماد أّي  ، للشوشاوي اآليات اجلليلة(
 .كتاب

 2.احلصن الرصني يف علم التصريف -5
 .فتح اللطيف الوايف لعلم العروض والقوايف -6
لم من لغرض تقريب ع احلدي َّ، وأحيانا ينظم املنظومة ال ألفية مصباح الراوي وهو -2

غراض الشعرية املعروفة، كاملدح، والرثاء، والوصف، ولكن لغرض ما من األ ؛العلوم
 روض العاشق. وغري ذلك، ومن أمثلة ذلك ما فعل يف

 . العاشق يف مدح سيد العباد، وهي منظومة خممسة يف مدح رسول اهلل ةروض -1
وهي منظومة أيضا يف مدح الشيخ عثمان، وذكر مناقبه، ومراحل  موصوفة السودان، -2

 .حداث اليت جرت يف حياتهجهاده، وأهم األ
نظمها  بيات، وهو كتاب أودع فيه قصائده اليتتزيني الورقات جبمع بعض مايل من األ -11

 3.يف مناسبات خمتلفة، كأخبار اجلهاد، واملراثي، واملدائح، وغريه
                                                 

نتهت االتلمس     اين، باح َّ من أعالم املالكية، باهلل العلويين، املعروف  عبد مد بن أمحد بن علي اإلدريس    ي، أبوحم هو -1
 .322ص ، 5ج ،الم للزركشيعاإل السابق، الزكشي،يف    (، ه 221)ت إليه إمامتهم يف املغرب،

 مطبوع طبع دار الكتب العلمية. -2
ضا بعض وذكر أي يد ملوك هوساسالمية وما القوة على تاريخ لإلمارات االفودي  اهلل بن الشيخ عبد فيه يذكر -3

 صحفة. 63وفيه ، ه   (1211) يدة النصائح ختمه سنةشيوخهم، مكتوب خبط كويف وفيه قص
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ت، والتعليمية، اليت ليست شعرية، فهي أكثر مؤلفاته، ومنها رسائل مطوال صالحيةوأما مؤلفاته اال
للتأليف  غومنها خمتصرات، ألفها يف فنون خمتلفة، وأغلبها كانت بعد عودته من كنو حني تفر 

أكداره، وتشفي  ايصلح به جمتمعه، فتصفو  فكان شغله الشاغل تأليف ما ؛والعبادة وسياسة الدولة
 ضه.أمرا

  1.يطالبحر احمل -11
  2.حكامضياء األ -12
  3.ضياء التأويل يف معاين التنزيل -13
 4.حكامضياء احلكام فيما هلم وعليهم من األ -14
 ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو يف فروع الدين من املسائل. -15
 .النيب واخللفاء الراشدين مر واجملاهدين يف سريضياء أويل األ -16
 .آداب العادات -12
 .وتابعيه الساداتالعادات على سنة الرسول  -11
 .خالق املصطفىأ -12
 آداب املعاشرة لطلب النجاة يف الدنيا واآلخرة. -21
 .التبيان حلقوق اإلنسان -21
 األمساء السبعة عن طريق السادة اخللوتية. -22
 صول.خالصة األ -23
 .ذكار والشروط للطريقة القادريةيان األب -24
 الرتغيب والرتهيب. -25
 نسان من خصال الشيطان.هتذيب اإل -26
 .اإلخوانالتبيان حلقوق  -22
 .راضيتعليم الراضي أسباب االختصاص مبوات األ -21

                                                 
 نيجرييا.  -كنو  -قه حممد الثاين خامس برسالته اجلامعية، الدكتوراه، جبامعة بايروحق -1
 نيجرييا.-كدونا-ية والبيلّلو زاريا حققه شيخو با موسى، جامعة أمحد  -2
 طبع مبصر، أمحد أمحد أبو السعود، وعثمان الطيب. -3
 نيجرييا. -صكتو–ية والوقد طبعه أبو بكر سكي  -4
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 .تلخيص احلصن الرصني -22
 نام .نام بتعظيم ربنا ورسولنا سيداالعليم االت -31
 ختميس العشرينيات. -31
 دواء الوسواس والغفلة يف الصالة وقراءة القرآن . -32
 .جودة السياسة -33
 1.احلصن الرصني يف الصرف -34
 .زاد املعاد -35
 .مامة سبيل السالمة يف اال -36
 .تقريب الضروري من علوم الدين -32
 .سبيل املرشد املعني على الضرورة من علوم الدين -31
 .سبيل أهل الصالح -32
 2كفاية ضعفاء السودان يف بيان تفسري القرآن. -41
  .يةضياء الوال -41
 .مياننظم منن املنان ملن أرادشعب اال -42
 .تاريخ العلماء والصاحلني -43
 )قصيد(. ثنيت قويل بالصالة مسلما -44
 أعجم الشيخ عثمان.تعريب ما  -45
 الطريقة اجلادة وما احتوت عليه من املادة . -46
 روض العاشق يف مدح سيد العباد. -42
 فتح اللطيف الوايف لعلمي العروض والقوايف. -41
 دالية الشيخ عبد اهلل بن فودي. -42
 .عليكم السالم والسالم عليكم )قصيدة( -51

                                                 
 بريوت.                 -الفكر طبع بدارقد  -1
 نيجرييا. -كنو  -غي حماضر يف اجلامعة بايرواثاين أيحممد مرحليت املاجستري والدكتوره يف  -2
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 1الفرائد اجلليلة يف علوم القرآن. -51
 .ألهل املقاصدضياء القواعد ونشر الفوائد  -52
 مدح الوزير حممد البخاري )قصيدة(. -53
  2لباب املدخل يف آداب أهل الدين والفضل. -54
 .نيل املأمول من جوامع كلم الرسول -55
 من طلل خال أم نقد قوم ألفتهم )قصيدة(. -56
 درر احلكم للرسول وأهل الكرم. -52
 النصيحة بتقريب ما جيب على كل مكلف. -51
 .حسان على منن املنانشكر اإل -52
 .النفحات البشرية يف شرح القصيدة العشرية -61
 .سفينة الصالة أو روح الصالة -61
 مدح الوزير حممد البخاري )قصيدة(. -62
 .شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس -63
 النيات يف األعمال الدنيوية والدينية. -64
 مصباح الراوي وهو ألفية احلدي َّ. -65
 نام.مام يف إصالح األضياء اإل -66
 ي.ضوء املصلم  -62
 الرشاد.ضياء أهل  -61
 نام يف احلالل واحلرام.ضياء اال -62
 ضياء احللفاء. -21
 ضياء املقتدين. -21
 ئمة.مة يف أدلة األألضياء ا -22

                                                 
 تقدم خترجيه. -1

ائل تتعلق بالطب ســــنســــان كأنه يشــــبه كتاب التربية ذكر فيه حقوق المتعلقة بمخوانه ومبمصــــالح االكتاب يتعلق -2
 صفحة. 22كويف وفيه الط اخلمطبوع بمراض وطريقة شفاء اال
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  ضياء السلطان. -23
 يات.ضياء الوال -24
 .كفاية الطالب يف النكاح -25
 .ضياء السند -26
 .طريق املصلحني -22
 .تعريب ما يف جامع البخاري -21
 كتاب النسب. -22
 كتاب املواعظ. -11
 احلمد هلل املتفضل الوهاب. -11
 .مصباح اإلنسان -12
  .1مفتاح التفسري -13
 درع اللينة يف علم اهليئة. -14
 .النصيحة الكافية -15
 نظم رجال الغيب. -16
 سبيل النجاة، طبع بصكتو. -12
 2مفتاح القارئ يف تراجم أبوب البخاري. سراج اجلامع للبخاري -11
 .نظم الوسطى -12
 .املصاحلكتاب النصائح يف أهم    -21
 .كتاب الديانات -21
 .املسائل -22
 علم القواعد.للؤلؤ املصون يف ا -23
 .مطية الزاد إىل املعاد -24
 .مفتاح األصول -25

                                                 
 م تعريفه.تقدّ  -1
 نيجرييا. -كنو-قه الشيخ حممد املنتقى ونشر، توجد نسخته يف مكتبة جامعة بايروحقّ  -2
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 .قواعد الصالح إىل الفالح -26
 .لنصيحة الوضيئةا -22
 .الكوكب الساطع -21
 منن املنان ملن أراد شعب اإلميان. -22
  .كفاية العوام على البيوع -111
 كتاب العادات على السنة. -111
 .عالمات املتبعني للسنة -112
 .النصائح يف أهّم املصاحل  -113
 راب.ملع البق يف االع -114
 . نيل املرام من شيم الكرام -115
 . هبة الوهاب على شرح منن املنان -116
 امعةجبن فودي يف مكتب  توجد مؤلفات الشيخ عبد اهلل 1(يا طالب النور)قصيدة -112

غري و يف املتحف الوطين بوالية كدونا، ية صكتو، بايرو بكنو، ومركز البحوث بوال
 .2دول غرب إفريقيا ذلك من املكتبات العامة واخلاصة يف نيجرييا وسائر

 وفاته وثناء العلماء عليهو ومذهبه  عقيدته خامسا:
يدرك أهنم أشعريون قادريون يف العقيدة  3اهلل املطلع على مؤلفات الفوديني أما عقيدة الشيخ عبد

م باملغرب العريب تأثر منطقته ولعل السبب يف ذلك هو ؛والتصوف، ومالكّيون يف املذهب الفقهي
والظاهر أن تصوف الشيخ عبد اهلل َل َيرجه من دائرة االعتدال . سالم إليهمإلالذي منه دخل ا

إىل الغلو، فلم يكن من أهل احللول واالحتاد، بل مفهوم التصوف عنده منصب على التصوف 
وىل الذي مبناه على الزهد يف الدنيا واالشتغال بالعبادة، والدليل على سالمي يف مرحلته األاإل

 حد التصوف:) )ضياء السياسات(، يقول فيها: التصوف اليت اختتم هبا كتابهذلك مقالته يف 
                                                 

يس    س    كو، ا العاملية بالتعاون مع منظمة االاليت عقدهتا جامعة إفريقي ، بحوث الندوة العالميةفوديالش    يخ عثمان بن  -1
 .412-41 4صج ، ، الفوديين مخطواتوان، نة، بع، عبد القيوم عبد احلليم احلسن، مقاله(1412) بتاريخ

ذه مكتبة اجلامعة بايرو، كنو وش               هدت هدونا، يف ية كية ص               كتو والوالالوطين يف  تحفامل وتكراراً  زرُت مراراً ق د و  -2
 املغريب. طاخلاملخطوطات وبعضها مطبوع وكذلك حقق بعضها، أغلبها مكتوب ب

 و، وأسرهتم .شيخ عبد اهلل، والسلطان حممد بيلالشيخ عثمان، وال نسبة إىل فودي، وهم الفوديون -3
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صح مشروط ي صدق التوجه إىل اهلل تعاىل، وهو مشروط من حي َّ يرضاه احلق ومبا يرضاه، وال
َوِإن َتْشُكُروا يَ ْرَضُه َلُكمْ  يرضى لعباده الكفر، فلزم حتقيق بدون شرطه، وال

لزم العمل  1
وف إال بفقه، إذ ال تعرف أحكام اهلل الظاهرة إال منه، وال فقه إال بتصوف إذ سالم، فال تصباإل

ميان إذ ال يصح واحد منهما دونه، فلزم اجلميع ال عمل إال بصدق التوجه، وال َها إال باإل
رواح باألجسام، إذ ال وجود هلا إال فيها، كما ال كمال هلا إال لتالزمهما يف احلكم كتالزم األ

ِإنمَك اللمَه َكأَنمَك تَ رَاُه، فَ  )َأْن تَ ْعُبدَ  التصّوف مقام اإلحسان الذي فّسره رسول اهلل  فيها، وأصل
  2.ِإْن اَل تَ رَاُه فَِإنمُه يَ رَاَك(

ن  السائد يف بيئة الشيخ عبد اهلل فقد تلقى مبادئ دروسه الفقهية م وملا أن املذهب املالكي هو
خضرية والعشماوية، ومرورا برسالة ابن أيب زيد من االكتب وخمتصرات هذا املذهب، ابتداء 

القريواين، وانتهاء مبختصر خليل وشروحه، وغري ذلك من كتب املالكية السائدة يف بلده ويبدو 
لتنزيل( على )صياء التأويل ومعاين ا املذهب، ولذا بىن تفسريهمن هذا أن الشيخ عبد اهلل تضلع 

ات عاش عليه وم اعلى أنه اختار لنفسه مذهبا فقهي مشهور مذهب مالك، وهذا أيضا إن دل
 3فكذلك يدّل على براعته يف التأليف، وسعة اطالعه. ؛عليه

تبليغ الدعوة لة  رسكأما وفاته رمحه اهلل بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم، واجلهاد والتضحية، م
، (م1122 ) ،(ه1245) الشيخ نداء ربه، وانتقل إىل جوار رمحته، يف سنة وإقامة الدين، لىب
ولكن الشيخ بنفسه ذكر يف كتابه تزيني الورقات  ؛، وقيل غري ذلك66 وقيل، 65وله من العمر

 4.أنه يصغر أخاه الشيخ عثمان، بنحو اثنيت عشر سنة
ألنه من املعلوم تارَييا أن الشيخ  م(؛1266-ه1111) وعلى هذا يكون تاريخ ميالده، سنة

وتويف وهو ابن ست وستني سنة، أول مخس وأربعني ، 5(م1254-ه1161) عثمان ولد سنة

                                                 
 (.2) ية:اآل سورة الزمر -1
، بتص   ّرف، واحلدي َّ أخرجه 116حتقيق الدكتور أمحد كاين، ص الســياســـات، ضـــياءالس   ابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -2

، 151، ص 1ج ،1ان، احلدي َّ:مياإل، كتاب صحيح مسلم بشر  النوويالسابق، يف  عن عمر مسلم في صحيحه
 قلت هذا ما قاله عبد اهلل، لكن وجه داللة من احلدي َّ اليت استدل به فيه نظر.

 .34ص ،1ج  وعلوم القرآن اهلل بن فودي ومنهجه في التفسير الشيخ عبدثاين أياغي،  السابق،يف  -3
 .4ص ، 1ج  ،ياتباأليين الورقات بجمع بعض مالي من تز ، السابق، عبد اهلل بن فودييف  -4
 .162ص: ، 1ج الوهاب ودعوة عثمان بن فودي، دراسة تاريخية مقارنة، دعوة محمد بن عبد، ابقالسيف  -5
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ودفن  1.(1122 - ه1245) أفضل السالم النبوية على صاحبها ألف من اهلجرة ومائتني بعد
   2.ندو عاصمة مملكته الغربية، فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناته آمنيو يف غ

 :ملعلماء املعاصرون له ومن بعدهم، وإليك طائفة من أقواهلا يأثىن عل فقد أما ثناء العلماء عليه:
بد اهلل بن ستاذ أبو حممد ع)األ و، فقد قال يف الثناء عليه:لمتهم السلطان حممد بل ويف مقد-1

احلافظ املقرئ  احملدث، الراوية الفهامة، شيخنا البكة، املصنف املفسر فودي، العاَل العالمة النظار
لم يف خذ من كل فن بأوفر نصيب، الراتع من كل عاللغوي، البياين املتفنن، االاجملّود، النحوّي 

بديعة، التحقيقات ال عالم، وخاَتة النظار، ذوالسادات اإل الرحالة، آخر مرعاه اخلصيب، الشهري
راد السنية يف فنون فنيقة، املتفق على علمه وهديه، ممن قل مساح الزمن مبثله، ومن األِباث األواأل
رع، له القدم الراسخة، والرحب الواسع، يف كل مشكل، سيف اهلل على ذوي البدعة، معدن الش

 الفنون، طالع على املنقول يفالصدق والعلم، وزناد الفهم، كان آية يف حتقيق العلوم، مفرط اال
 3.جامع شتات العلوم، فاضل وقته، وأعجوبة أوانه(

يق، والفهم الدق قق، والفّهامة املدقق، ذوالنظر)العالمة احمل ومنهم العاَل حممد ثنب قال فيه-2
   4.احلسن عبد اهلل بن فودي( ساتيذ، أبوأستاذ األ نيقاأل العميق، والزهر

 قال فيها: 5ورثاه الشيخ حممد البخاري بأبيات رائعة-3
 فيا صبي على بلواه ودّع

  
 فؤادا يل جزوعًا ذا عناء

   
 فما جزعي عليه لفقد عمٍّ 

  
 سّيد  باهي السناءكرمي 

   
 حليم ماجد األصلني  طر ا

  
 شهري بالتواضع والوفاء

   

                                                 
 .4 – 3، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلتفسير مقدمة، عبد اهلل بن فودي، يف السابق، يف  -1
 .ية كبتابعة لوال - 2
 . 212، ص 1، جإنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرورالسابق، حممد بللو، يف  -3
 . 21، ص1، جوحياته العلميةالسابق، حممد كبري يونس، عبد اهلل بن فودي يف  -4
 .52، ص 1، حتقيق الدكتور أمحد كاين، جضياء السياساتاهلل بن فودي، السابق، عبديف  -5
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 عفيف طّيب برٍّ صدوق  
  

 وقور  صابر   عند اللقاء
   

 ولكيّن جزعت لفقد  حب  
  

 ينوح لفقده أهل السماء
   

 نزيه واضح املنهاج عني ال
  

 هدى شيخ الشيوخ بال امرتاء
   

 أمني فاقد األشباه ترب
  

 الفضل ذخر األولياء التقى ذو
   

 تقّضى عمره يف نشر علم
  

 هتداءوإرشاد ألهل اال
   

 وتدبري املصاحل لألداين
  

 وكل املسلمني على السواء
   

  
 التعريف بتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل :رابعالمبحث ال

الكتاب هبذا  كما أثبت صاحبه على غالف أما التعريف بتفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل
وأن هذا التفسري   العنوان عبارة عن توضيح وبيان تفسري معاين كالم اهلل املنزل على رسوله 

 كتاب عظيم يستوعب القدر الكبري املنفع.
ضياء التأويل ) "إنه قد طلعت كتاب الشيخ عبد اهلل بن فودي بكر حممود جومي الشيخ أبو قال:

يد احلاج الدينية والدنيوية يف بالدنا الس موربأمر من قبل موالنا القائم باأل (تنزيلفي معاني ال
بن  لولني حممد باملؤمن مْي رابا بن أمري أمحد سْردونا صكتو بن إبراهيم بن أمري املؤمنني أيب بكر

كب عثمان بن فودي، فوجدت أن الكتاب حيتوي على الصفات اليت وصفه هبا صاحبه الشيخ األ
وصلت إلينا، وإنه   اليت يف أول مقدمته بل يزيد مباحسن هبا فضلته على سائر كتب التفاسري

 1.َل ينسج على منواله، وَل يسبق صاحبه أحد إىل وضع مثله وَل يلحقه يف شاوه الحق" كتاب

                                                 
 .2، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلي، السابق، عبد اهلل بن فوديف  -1
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حتدث املؤلف عن االسباب والعوامل اليت دعته إىل تصنيف الكتاب، وقد سبب تأليفه: -1
بد اهلل بن فودي يف مقد مة كتابه كفاية ضعفاء فقال: "ملا من اهلل على إكمال أشار الشيخ ع
ومذاهب  ( وكان حافال ببيان القراءات السبعضياء التأويل وفي معاني التنزيلتفسري القرآن )

األئمة األربعة يف الفروع، وبيان العربية والبالغة واألصول، وترتيب الغزوات، وغري ذلك مما اليعرفه 
من طالعه مستحضرا ملا فيه، فضعف عنه لذلك الضعفاء، صرفت اهلمة إىل تلخيصه هلم مبنيا  إال

  1على رواية ورش فقط".
كل   : قدم التفسري يف أربعة جملدات متوسطة احلجم، وحمتوياتأوصاف التفسير ومحتوياته-2

 جملد كالتايل:
 بدأ من مقدمة الطبع ومقدمة الشيخ جومي، مث نبذة من تاريخ املؤلف، تناول تفسري اجمللد األول
عراف  سورة األتفسري أخذ يف لد الثايناجملويف  ،نعامالفاحتة الكتاب إىل آخر سورة األمن سورة 
الرابع من د اجمللالثال َّ من سورة الكهف إىل آخر سورة فاطر، ويف اجمللد سراء، ويف إىل آخر اال

 أما أصل املخطوطات تفسري ضياء التأويل يف ؛وهذا بالنسبة الطبع .رة يس إىل آخر الناسسو 
 2 .يقع يف جملد واحد يف جزئني معاين التنزيل الذي كتبه صاحبه بيديه وهو

رة خلت من لثالث عش الظهرصالة وقد أكمل تصنيفه يوم الثالثاء بعد طباعة التفسير: -3
بالقاهرة مطبعة ، ه(1311) طبع أوال يف سنةو من اهلجرة النبوية، ه(، 1231) شعبان سنة

الشريف، وكان هذا بأمر من رئيس وزراء مشال نيجرييا السيد أمحد بللو حفيد الشيخ  زهراأل
 .سالميعثمان بن فودي، والذي عزم على إخراج تراث زعماء حركة اجلهاد ونشرها يف العاَل اإل

د الكتب َل يطبع فتنشر من قبل فلم تعرف يف غري حملها، فق سف الشديد أن هذهمن اال" قال:
إال أن املنية أدركته  3.كان انكسر حىت يعم النفع للمسلمني" َهمت إن شاء اهلل أن أجب منها ما

رأه فار من اجلنود وَل حتقق أمنيته، ومن اجلدير بالذكر أن هذا التفسري قاغتيل على يد ضباط ك فا
 .علومالطالب من البالد املختلفة اله يدرسو سالمي اجلامعات يف العاَل اإل من أكب زهرعلماء األ

                                                 
 .5ص ، 1، جاملرجع نفسه -1

 واملقصود بورش هنا خط رسم املغاريب.
لك ية كّب، وُزْرتُه مرتني، وكذبن أمحد بش            ر وهو يف وال ه إبراهيماملخطوطات عند حفيدمن وجدت هذه النس            خة  -2

 البح َّ. ، وسَأرفق صورة املخطوطات يف آخر(212) كنو، وعدد صفحاهتاية  والد املخصوطات يف جامعة بريو يف توج
 .2، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -3
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 فقد هنج الشيخ عبد اهلل بن فودي يف تفسريه هذا منهج من سبقوه منمنهجه العام فيه: -4
الذين حذفوا األسانيد وقللوا القصص واختصروا االقوال املأثورة  1املفسرين املتقدمني واملتأخرين،

 أسانيد، ومالوا كثريا إىل التفسري بالرأي املقبول احملمود، واهتموا أحيانا بالتفاسريوذكروها بدون 
املذمومة والتأويالت الفاسدة لاليات املتشاهبة، ومنهجه يف اإليراد والنقل والتوسيع شبه متوسط 

 ليس مبسهب كالقرطيب وال بقصر كتفسري اجلاللني بل هو وسط بني وبني.
فقد  مقدمة تفسريه مجلة من املناهج اليت اتبعها وطبقها فيه؛ حي َّ قال: "وذكر الشيخ عبداهلل يف

طلب مين أي الراغبون وامللحون علّي أن" أكتب هلم تفسريا يفهمونه كتاب اهلل مع اإلعتماد فيه 
على أرجح األقوال بإعراب ما حيتاج إىل اإلعراب منه، والتنبيه على القراءات السبع، وبيان 

ة مع مراعاة مذهب مالك بن أنس فيها إذ هو مذهب الرائد يف املنطقة والتنبيه األحكام الشرعي
  2على ما يتعلق بالبالغة.

قهية ويرجح سائل العقدية والفامل ية وأمساء السور مكية أو مدنية وعدها وبنيم االو املناسبات  ويذكر
ذكر ي .والرجل متمكن بالعلوم سواء كانت من علوم القرآن، واللغة وفروعها .ما يراه راجحا

 بأقوال السلف من الصحابة والتابعني، وينقل أيضا فيمنبأشعار العرب و الغزاوات ويستشهد 
، وأنوار حكام القرآن للقرطيبتفسري جامع البيان للطبي، واجلامع األمن سبقه من املفسرين 
 ،الصحيحنلى عويذكر كذلك يف السنة  .احلسان لعبد اهلل الثعاليب جلواهرالتنزيل للبيضاوي، وا

ها من ، وغري وشرح النووي ،والبزار ،وصحيح بن خزمية ،بن حنبل مام أمحدومسند اإل نن،والس
 .مصارده

وهو أول كتاب للتفسري وضعه أحد من أهل املنطقة، وَل يسبقه إىل ذلك أحد مع وجود بعض 
ه يف هذا امليدان، وتعلموا على أيدي علماء الشرق كجبيل بن عمر، وحممد العلماء الذين سبقو 
وَتكنوا من فنون كثرية. وَل يقدر اهلل هلم ذلك أن بعضهم قد عاش زمنا طويال،  3الراجي وغريَها،

وتعلم وعلم الناس مث حلق بربه من غري أن يكتب له القدر بأن يرتك مصنفا أو تفسرياً مع شهرته 
وجاء اهلل بالشيخ  ،4َذِلَك َفْضُل اللمِه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ َواللمهُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ الناس، علميا بني 

                                                 
 حذوهم. ومن حذولثعاليب واخلازن وغريَها كا  -1

 .2، ص 1ج، املرجع نفسه -2
 ، وما بعدها.132، ص 1ج  الثقافة العربية في نيجيريا،السابق، أمحد سعيد غالدنثي، يف  -3
 (.4) :يةاآلسورة اجلمعة  -4
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عبداهلل بن فودي، وسهل له الوسائل اليت تعينه على كتابة التفسري وغريه فجمع املعلومات من 
رى غري وجده من مصارده أخالتفاسري املتداولة وغريها، يف ذلك الوقت، وأضاف إليها بعض ما 

 مفهودة يف تلك املنطقة.
 

ي ت فيها والجهود المتميزة في المراكز العلمية واألهلية فالتي أثر  البيئة: المبحث الخامس
 التعامل بالتفسير 

امة لقد وصف املؤرخون من الناحيتني الفكرية والعقدية ع .وضاعيكم حملة سريعة عن االأعطدعين 
من ما فلقد شهد ذلك القرن ض ،سالمياالحنطاط بالنسبة للعاَل اإل القرن التاسع عشر بعصر

، خلالفة العثمانية()ا سالميشهده التخطيطات االستعمارية الغربية اليت استهدفت قلب العاَل اإل
 ن يف أورباسالمي املمتد من دول البلقامن العاَل اإل ىة كب واليت كانت تسيطر على رقعة جغرافي

وسط، الشرق األباإلضافة إىل العاَل العريب و  الوسطى والصغرى، سيوية يف آسياالشرقية واملنطقة األ
 ،العشرين خري من القرنوبنهاية القرن التاسع عشر وخاصة يف الربع األ .ومناطق مشال إفريقيا

 مناطق نفوذ مي إىلسالَتزيق العاَل اإل خص فرنسا وبريطانيا وروسياوباأل استطاعت الدول الغربية
ية ولقد لعبت عدة عوامل داخل .معينة لغرض التحكم يف مقدرات وثروات اخلالفة اإلسالمية

مالك  ستاذاه االكما أمس ستعمارالقابلية لإل يف هتيئة اجلو الداخلي يف عصر وخارجية دورا كبرياً 
بذلك  وريب الذي حتكم يف أهم املناطق اسرتاتيجية يف العاَل، ونعينستعماري االبن نيب للغزو اال

سالمي، والذي ميثل جغرافيا أهم منطقة اسرتاتيجية وسطية يف العاَل ألهنا تربط أجزاء اإل العاَل
 1.اا وِبر  ا وبر  العاَل املختلفة بعضها ببعض جو  

طاط، وإن احن يعتبون القرن التاسع عشر عصرن املؤرخني وخاصة املسلمني منهم تقدم إ كما
بية سالمي وأطرافه الشرقية واجلنو صحت هذه املقولة من الناحية العلمية على قلب العاَل األ

اصطلح  ام وسط والغريب، أوأهنا ال تنسحب على ما يتعلق ببالد السودان األ إال ؛والشمالية
نفي نفيا باتا ن منطق الواقع العلمي والتارَيي يإ إذ ؛األخرية بغرب إفريقيا ونةعليه جغرافيا يف اآل

                                                 
محد ، ورقة قدمها أالميالدي غرب إفريقيا في القرن التاســـع عشـــرســـالمي في اإل الجهادحركة ، أمحد حممد :انظر -1

بية والعلوم والثقافة للتر سالمية اإلالعالمية بالتعاون مع المنظمة للندوة العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا كان حممد 
 .(م1225 -ه1416 ) عام ،بذكرى الشيخ عثمان بن فودي، بقاعة الصداقة بالخرطوم احتفاء
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على عكس ذلك ف .سالميةإلاملنظومة التقليدية اليت تقرر االحنطاط كمقياس ثابت لكل املنطقة ا
شهدت منطقة غرب إفريقيا حركات علمية جتديدية إسالمية ذات جذور ثقافية وأطروحة فكرية، 

فريقيا لمية لعبت دورا كبريا يف تنوير جمتمعات غرب إوميكننا هنا حتديد ثالث حركات جهادية ع
دال فيه سالمية ومما ال جإسالميا مكنتها من إقامة أنظمة إسالمية تعتمد على تطبيق الشريعة اإل
 1.ه (1112)ت  أن أهم هذه احلركات يف غرب إفريقيا حركة الشيخ عثمان بن فودي

 ها مع حركة الشيخ عثمان بن فودي واليت ورظه َتم سالمية واليت وثاين أهم هذه احلركات اإل
تأثرت بأفكارها واسرتاتيجيتها حركة الشيخ أمحد بن سعيد املاسين يف بالد ماسينا )يف مجهورية 

لقد استطاعت هذه احلركة بالرغم من قصر عمرها السياسي بناء هيكل الدولة  .مايل حاليا(
ت هذه ولقد تأثر . طقة متخذة عاصمة هلاسالمية، وإقامة نظام سياسي إسالمي يف تلك املناإل

صورات تأثرت بأفكار ومفاهيم وت .استمدت شرعيتها من جهاد الشيخ عثمان بن فوديو احلركة 
ن خص الشيخني عثمان بن فودي وأخيه عبد اهلل بسالمي يف بالد اهلوسا، وباألقادة اجلهاد اإل

 2 .(1122)ت  فودي
إفريقيا فهي  سالم يف غربدورا بارزا يف توطيد دعائم اإل أما احلركة اجلهادية الثالثة اليت لعبت
د لق .ومناطق التكرور، )فوتا جالون( م( يف بالد1164)ت حركة الشيخ عمر بن سعيد الفويت

استطاعت هذه احلركة اليت اعتمدت على التجانية كمنهج عقدي يف إقامة دولة إسالمية 
زء و)البمبا( وأجزاء كبرية من اجل، سينا( و)ما؛ )سيغو( اكتسحت مناطق كبرية يف بالد مايل
ر بن ويتفق كثري من املؤرخني على أن حركة الشيخ عم .اجلنويب من غرب إفريقيا املتاخم ملايل

سعيد الفويت قد استفادت أكثر من غريها من مثرات جهاد الشيخ عثمان بن فودي السياسية 
 ةلصكتيد الفويت يف عاصمة اخلالفة القد عاش الشيخ عمر بن سعي .واملنهجية واالسرتاتيجية

تفادة دعوته اجلديدة، ومكنته هذه املعايشة من االس حلقبة من الزمان قبل رجوعه إىل بالده لنشر
 3.من حركة جهاد الفوديني

                                                 
 .265ص ، 1ج  العربية في نيجيريا،الثقافة السابق، أمحد سعيد غالدنثي، يف  -1
 .12ص ، 1، ج في إفريقياسالمية اإلمواطن الشعوب السابق، يف  -2
 .23ص ، 1ج ، في تاريخ بالد التكرور إنفاق الميسورالسابق، حممد بللو، يف  -3
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 الشيخ عبد اهلل بن فودي في عصر يات الهوساحالة وال :أوالا 
 طراف، وتتألف من عدة ممالكاألكانت بالد هوسا يف غرب إفريقيا منطقة واسعة ومرتامية 

 نظمةودويالت صغرية، جتمعها الوحدة اللغوية والتشابه يف العادات والتقاليد والتقارب يف األ
وال زعيم  فالرابطة جتمعهم، ؛َل تسعد هذه املنطقة بالوحدة السياسية السياسية، ومع هذا كله

أعواما  رة، واستمر احلال على ذلكيرجعون إليه عند اخلالف والتنازع، بل كانت متنافرة متناح
الشيخ  إال بعد قيام جهاد من باالستقرارعديدة، وأزمنة مديدة،َل تنعم بالقرار، وال ظفرت باأل

 1.ه وهويته، وللبشرية روحها ومكانتها يف املنطقةدسالم جمدعثمان بن فودي، والذي أعاد لإل
 كاحلروب املستمرة، واالضطرابات نذاا لدى الدويالت اهلوسوية السمات السياسية وكان أبرز

فكانت الدولة إذا قويت عسكريا حتاول ضم بقية  ؛الشديدة، والتمزقات السياسية، والفوضى
الدويالت اجملاورة لسلطاهنا فال تلب َّ أن تضعف بواسطة احلروب يف الوقت الذي تقوى فيه دويلة 

ظلت تلك و  ا وسيطرهتاخرى حتت سلطاهنع لتجعل الدويالت األسأخرى وتتفكر يف التو 
ل ضيق ويف ك ،الدويالت يف هذا االضطراب الشد والدعوة إىل اهلل، مذهبه يف كل مكان وزمان

كان ىن أنه  ومبع .خص حقوق املسلمني يف أي مكانوحرج، ويهتم ِبقوق العامة للناس مث باال
أوهنها وجعلها و  والذي أضعفها ،حسيبه زكي على اهلل وهوأيهتم بأمر املسلمني يف كل مكان وال 
احتلت اليت غزت بالد هوسا و  من مملكة صنغي، ومملكة برنو عرضة للتدخالت اخلارجية من كل  

 2.إماراهتا
وسا كانت أقوى دولة يف بالد هاليت  ويشهد ملا ذكرنا أيضا ما سجل لنا التاريخ أن دويلة كب 

نصف منعتها مدة قرن و امليالدي، وعاشت على قوهتا و  من النصف الثاين للقرن السادس عشر
ات احلربية، اليت غار واإل، أو يزيد، وَل تسلم تلك الدولة إبان قوهتا وسيطرهتا من اهلجمات الثورية

 3.خرى، واليت أدت إىل احنطاطها وضعفها وذهاب ملكها يف النهايةقامت ضدها بني الفينة واأل

                                                 
 .121-112ص، 1ج، والشيخ عثمان بن فوديفي نيجيريا سالم اإللوري، اهلل اال السابق، آدم عبديف  -1
دعوة الشــيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشــيخ عثمان بن فودي دراســة تاريخية ، رالس  ابق، علي الس  كاكيف  -2

 . 51ص، 1ج، مقارنة
 .213- 211ص، 6، ج سالميةاإلوالح ارة سالمي اإلموسوعة التاريخ السابق، يف  -3
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 مملكة زمفرا ما ذهب من ثبإير استهّل القرن الثامن عشر امليالدي  1،)كب( وبعد سقوط دويلة
فجاءت لتبسط نفوذها يف مجيع أحناء بالد هوسا، فأخذت توسع  ؛من امللك والسؤدد يد كب

رقعتها وحتتفظ على مسعتها، وعاشت يف قوة وجمد ملدة نصف قرن، فناهلا ما نال موروثتها من 
-ه1121) ، سنة(رْ وبِ فسقطت على أيدي سالطني )غُ  ؛الضعف والوهاء، واهلزمية واخلذالن

 2.م(1264
الت ( أن تقود زمام دويرْ وبِ )غُ  لدويلة قداروضاع غري مستقرة إىل أن شاءت األوهكذا ظلت األ

هوسا وتظل مرهوبة اجلانب من بينها، وذلك من منتصف القرن الثامن عشر وحىت بداية القرن 
نا شفأخذت يف توسيع نطاقها وَتديد حجمها باجتياح كنو، واحتالل ك ؛التاسع عشر امليالدي

 د نفوذها إىل يوربا يف اجلنوب حىت أصبح امسها علما على بالد هوسا، وعندوامتم  .وزمفرا، وغريها
قيام حركة الشيخ عثمان التجديدية يف بداية القرن التاسع عشر امليالدي، كان الوضع السياسي 

 : مّثل يف ما يأيتيف دويالت هوسا يت
 .كانت دويلة غوبر أقوى دولة يف الشمال الغريب من بالد هوسا -1
 .الشرقي يف اجلنوب ىكانت مملكة برنو الرئيسة املهيبة اليت ال تبارى وال جتار  -2
 3لكن حتت وصاية مملكة برنو ؛نا مستقالتشكانت كنو وزاريا وك -3
  الحالة االجتماعية واالقتصادية عموما ثانيا:
 :اجملتمع السكاين يف بالد هوسا منقسماً إىل قسمنيكان 
 .احلضرالذين كانوا يسكنون يف املدن والقرى -1
 والكال لطلب املاء الذين ليس هلم سكن معني، وإَّّنا يتنقلون من مكان إىل آخر البدو -2

سرة، فكان أبرز صفات حياهتم أهنم يعيشون وفق نظام مجاعي حيكمهم كبري اال ؛ولأما القسم اال
د تلك وكل فرد من أفرا ،)غندو( سرة مزرعة كبرية، تسمى بلغة هوساوتوجد لكل جمموعة من األ

 سرة يساهم يف زراعتها وتنميتها، ومن أجل ذلك كانت حياهتم ال تعتمد على الدولة، بل الاأل
ليهم ومع ذلك كان احلكام يفرضون ع .يهتمون مبن حيكمهم ما دام أنه يسمح هلم بزراعة حقوهلم

                                                 
 صكتو ونيجري وزنفرا.بوهي جماورة ، ية مشال نيجريياوالإحدى ن كان مملكة مستقلة لكن اال  -1
 . 53ص ، 1جعثمان بن فودي، دراسة تاريخية مقارنة، د الوهاب ودعوة محمد بن عبدعوة ، املرجع نفسه -2
 .55ص ، 1ج، املرجع نفسه -3
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القانونية، وهذه الضرائب ليست منحصرة على الفالحني فقط، بل مشلت التجار  ضرائب غريال
شيخ احلي جهدا من فرض تلك الضرائب  ايألو  وأصحاب املهن، وحىت من يريد أن يتزوج ال

 عليه، وكان كبري الورثة يستويل على تركة امليت، ويستبد هبا، وال يعطي لبقية الورثة منها شيئا،
 1.عداءمدينة حييطوهنا بأسوار ليحموها من شنات وغارات املهامجني من األ كان يف كل  وكان الس

وهم الذين ليس هلم سكن معنّي بل كانوا يسكنون الصحراء، ويتنقلون يف  وأما القسم الثاين:
فكانت املالمح االجتماعية فيهم أهنم حمافظون على عصبيتهم القبلية، فكل  ؛املناطق الزراعية

 ،ملروءة، والصدقالشجاعة والبسالة، وا هي: ،ختتلط مع غريها وأبرز صفاهتم اخللقية منهم ال ؛قبيلة
 2.وكانوا حيمون أنفسهم وأهليهم من الرواد إليهم لتجارة الرقيق .وحب العزلة

وتتمثل مقومات احلياة االقتصادية يف بيئات هوسا يف الزراعة، والتجارة، والصناعة، والصيد، 
فكانوا يزرعون يف العام أكثر مما حيتاجون إليه، فيأخذون مما زرعوا قدر ما يكفيهم  ؛والرعي

 . ملعاشهم ملّدة سنة، ويبيعون الباقي للدول اجملاورة هلم
 :وأما التجارة فهي على ثالثة أنواع

 . وهي اليت يتبادهلا سكان كل بلدة فيما بينهم جتارة حملية: -1
 .هنا بني املدن والقرى يف داخل بالد هوساولو داوهي اليت يت جتارة إقليمية: -2
وجرياهنم من األمم  اليت تكون بني سكان دويالت هوسا وهي خارجية: جتارة -3

 .والشعوب
 :فمنها ،وأما أصناف التجارة اليت ميارسوهنا

جتارة الرقيق، وهي على الرغم من كوهنا موردا اقتصاديا ضخما للقبائل والبلدان اليت  -1
بقاء  فحاولوا أن حيافظوا على ؛قد أثرت يف حياهتم االجتماعية أهنا ميارسوهنا، إال

ة فيدافع يدي، وذلك ليمّيز أفراد القبيلعنصرهم باختاذ الوشم على اجلباه واخلدود واأل
 . سر فيصبحوا أرقاءبعضهم عن بعض، حىت ال يقعوا يف األ

يف تزيني و ي السيدات، جتارة الذهب والفضة، وكان استعماهلا قاصرا على صنع حلّ  -2
 غنياء.مراء واألأواين امللوك واأل

                                                 
 .43-42ص، 1، جحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريابكر علي،  السابق، أبويف  -1
 .45-44ص، 1ج، املرجع نفسه -2
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جتارة اجللود، وقد اشتهرت جلود نيجرييا يف أسواق أوربا باسم جلود مراكش، وذلك  -3
كانوا يشرتوهنا من أهل مراكش الذين يتجرون ببالد هوسا عب  ألن أهل أوربا

 .الصحراء
 .جتارة املنتوجات الزراعية -4
وأما الصيد فهو  ؛ذلك وغري ،ياكة واحلدادة والصباغة والدباغةالنسج واحل الصناعة فتتمثل يف وأّما

  :على نوعني
 .صيد احليوانات يف الغابات، وهو ميثل نوعا من الغذاء لبعض القبائل يف غرب إفريقيا -1
ميدان  إال أنه يدخل يف ؛صيد السمك، وهو باإلضافة إىل كونه ميّثل نوعا من الغذاء -2

مساك اململحة ِباصالت جرياهنم حي َّ يستبدل الناس األ ؛نشاطهم التجاري
  .الزراعية

عهم مواشيهم فهم يصطحبون م ،العمود الفقري القتصاد القبائل املتنقلة وأما الرعي فقد كان هو
املشرب أو امللبس باعوا من تلك  يف حلهم وترحاهلم، وإذا احتاجوا إىل شيء من املأكل أو

 1.حيتاجون إليه ه مايشرتون ب احليوانات بقدر ما
قتصادية ليست لقبيلة هوسا فقط بل أغلب قبائل مشال جتماعية واالاال تاالاحلفقلت هذه 

فريقيا، وهم كذلك إفمثال قبيلة الفالنية اليت عمت غرب  ؛فريقياإقبائل  وأيضًا أغلبنيجرييا 
 وهكذا. ،غنام ويرحلون من مكان إىل مكان آخريرعون اال

سالمية اليت قامت يف غرب إفريقية يف القرن الثال َّ عشر اهلجري اجلهادية اإلن أهّم احلركات إ
شريعة ا يف المهمقد لعبت هذه احلركة دورا و الشيخ عبد اهلل،  هي حركة الشيخ عثمان أخو

 .سالمية وساَهت يف نشر تعاليم الدين الصحيحة منذ بدايتها إىل أن َت هلا النصر بالفتوحاتاال
ع الدينية صعبة للغاية قبل دعوة الشيخ عثمان، فلما بدأ بدعوته وجد يف وضا ولقد كانت األ

الد ومألهتا طبقت البقد أمورا فظيعة، وأحواال شنيعة، و البالد أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
لنادر ا حىت ال يكاد يوجد فيها من صح إميانه وتعبده إال القليل، وال يوجد من يعرف التوحيد إال

ونة كما لك اآلوالناس يف ت. سالم بلساهنميدينون باإل كانوا املسلمني بأفعاهلم وإن ثرأك وقد ارتد

                                                 
 .62ص ، 1ج، الثقافة العربية في نيجيرياالسابق، أمحد غالدنثي، يف  -1
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 يدل على تأثر املنطقة باملغرب العريب، حي َّ دخل هذاكل هذا وصفهم السلطان حممد بللو، و 
 1.سالم إليها عن طريقهاال

 في عصردبالحالة السياسية عبد اهلل بن فودي  الشيخثر تأ رابعاا:
 ؛الفاسدة وضاع السياسيةَل يكن من الذين يستسلمون لأل يف عصره أنه السياسية احلاالتأما 

 ق الشريعةطبيسلطان عادل حيكم بني الرعية بالقسط ل من وجود ولكنه كان يرى أنه ال بدم 
وحتفظ  من والوئام بني الشعب قاطبة،سالمية، وحتقن الدماء، وتستقر أوضاع الدولة، ويسود األاإل
ماكن التجارية، ويعيش اجلميع يف أهنأ عيش وأرغده، وفعال سواق واألاأل موال، وتعمررم واألاحملا

فشارك أخاه يف معاركه، وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت  ؛انعكس هذا اهلدف النبيل يف عمله
من بتأسيس دولة إسالمية بسطت العدل يف مجيع أحناء البالد، فحل األ حقق اهلل هلم النصر

 2.ار حمل االضطراب والفوضىواالستقر 
  قتصاديةالبالحالة االجتماعية وابن فودي  اهلل الشيخ عبد خامسا:تأثر

 بن فودي منصب وأخوه إذا ظلت اهلل َل تكن الشيخ عبد واالقتصادية االجتماعيةحالة  أما
شخصّيته  هتيمن على االسائدة يف بالد هوسا مب من األوضاع وضاع االجتماعية واالقتصاديّةاأل

ان موافقا فما ك .وضاع من منظار إسالميفتستحوذ على مبادئه الدينية، بل كان ينظر إىل األ
فكان  ؛سالم أيده ودعا إليه، وما كان خمالفا له نبذه وراء ظهره، ودعا إىل االبتعاد عنه وتركهلإل

لى الرتكة رة أن يستويل عسفال جيوز لكبري اال ؛يرى وجوب حتقيق العدل واملساواة بني الناس
سالمية، كما ال إلالرتكة على الورثة طبقا للشريعة ا عويتصرف فيها كيف شاء، بل عليه أن يوز 

 البيوع، وكان  حرمة الغش يفّبم القانونية على احملكومني، وي جيوز للحاكم أن يفرض الضرائب غري
 3.دؤوبا على تعليم الناس علوم الدين، لرفع مستواهم الثقايف

                                                 
، بويع بعد وفاة والده خليفة للمس           لمني، وله عديدة مؤلفات (ه1253، ت ه1125لو، ولدس           نة )حممد بل انظر: -1

 .65ص ، 1، جالتكرور في بالد نفاق الميسوراإلأَهها، 
 .111ص ،  1، جية في نيجيرياالعرب الثقافةالسابق، أمحد سعيد غالدنثي، يف  -2
 .111ص ،  1، جاملرجع نفسه -3
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 بالحالة الدينيةبن فودي  اهلل الشيخ عبد تأثر سادسا:
وضاع الدينية اليت كانت مموهة بالبدع الدينية كان الشيخ متأسفا شديدا على األحالة أما 

نا أن نرى مدى وميكن .تغيريها، وتعليم الناس الدين الصحيح علىواخلرافات فكان يعمل جاهداً 
 قوله: منها 1أشعاره اليت يصف فيها تلك املالبسات وقتئذ، علىتأثره باملالبسات الدينية 

 إنا وإن كنا بأرض َل  تكن
  

 للمسلمني نقيم يف الكفار
   

 لسنا خنالطهم بشيء بل هلم
  

 دين لنا دين النيب املختار
   

 ومرادنا إن يّسر املتوىل  له
  

 تأليفه لنراه باألبصار
   

 ونريد من إسناده ما  ناله
  

 شيخه يف العلم واألذكارمن 
   

 فاهلل ينفعنا به  وينيلنا
  

 بركاته  بنبّينا  املختار
   

 صلى عليه  اهلل  مع أصحابه
  

 ما سارت  الركبان باألخبار
   

من الناحية و  أيضا من حي َّ املذاهب الفقهية بالفقه املالكي، بن فودي اهلل الشيخ عبد وقد تأثر
قصيدة يف  وللشيخ عثمان .ومن جانب التصوف بالطريقة القادريةشعرية، العقدية بالعقدية اال

  :فيها 2قال ،التوسل بالشيخ عبد القادر اجليالين باللغة الفالتية، عرهبا الشيخ عبد اهلل
 يا رب عاَل ظاهر كالباطن

  
 أجب الذي يدعو بعبد القادر

   
املنصفني يف البح َّ  نه من املعتدلنيفإبالطريقة القادرية،  ةالصوفي ةشعريملا كان عقيدته األفقلُت 
والتصنيف  سهم يف جمال الدعوة واجلهاد والتأليفأوالطالع يف كتاباته يعرف أن الرجل  .والتنقيب

                                                 
 . 22ص ، 1ج، بياتاأل يين الورقات بجمع بعض مالي منتز اهلل بن فودي، السابق، عبديف  -1
 .21ص ، 1ج، املرجع نفسه -2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

117 

 

 كما قال مالك كل يؤخذ نيباءاأل من العلماء إال َلال عصمة لعا مرمهما يكن األ .سهاما كثرياإ
. وعند ما كان يدر س الناس يف  قب النيب إىل وأشار بيديه ،صاحب هذا القب منه ويرد إال
 . مسجد النيب

 بالحالة العلمية والثقافية بن فودي اهلل الشيخ عبد تأثر :اسابع
 :تيةيف أهم النقاط اال االعلمي والثقايف جلي ثرعلى الشيخ عبد اهلل اال يظهر
 . ما تقدمك  سالمية والعربية،مؤلفاته الكثرية اليت تناولت مجيع جوانب العلوم اإل -1
ل، وكل واحد عميق للمسائ تالميذه الذين هلم باع طويل يف عاَل التأليف، وهلم فهم   -2

 .منهم أصبح ِبرا ال يدرك قعره ببكة مصاحبة هذا الشيخ اجلليل
يه معاَل ، وظل يعلم الناس فوندو سه يف غسأ التدريسي الذيالثقايف معهده العلمي  -3

درا هذا املعهد حىت بعد وفاته مرتعا ومص ظلّ  دينهم، ويرشدهم إىل صراط رهبم، وقد
 1.يرده طالب العلم من كل جهة ويرتعون فيه

 الحديث جومي بالحالة السياسية في عصرد بكر الشيخ أبو تأثر ثامنا:
 وضاع السياسية الفاسدة، اليتبكر حممود جومي، من الذين يستسلم لال يكن الشيخ أبوَل 

ولكنه كان يرى أنه البد من وجود عادل حيكم بني الراعي و الرعية  ؛تعرضت العصرنا احلاضر
من والوئام سالمية، وحتقن الدماء، وتستقر أوضاع الدولة، ويسود األبالقسط لُتطبق الشريعة اإل

 أهنأ ماكن التجارية، ويعيش اجلميع يفسواق واألموال، وتعمر األبني الشعب، وحتفظ احملارم واأل
عمال، كونه انعكس هذا اهلدف النبيل يف عمله، فشارك يف كثري من األ عيش وأرغده، وفعال

يئة الوطنية اهلرأس توقد  .إضافة إىل اللغة العربية ؛جنليزيةيتمتع بلغة املعاصرة اللغة اإل اً مثقف رجالً 
هيئة دينية  كبأ ألشئون احلجاج ملنطقة مشال نيجرييا، وترأس قسم احملكمة الشرعية العليا، ونش

سالم، ومجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة، وسعى إىل هذه اجلهود اجلبارة املتميزة يف اال مجاعة نصر
روساء شخصيات من الالحتقيق العدل بني شعوب الدولة سواء كان مسلما أو غريه، فإن كبار 

شد ر نه، وما من رأي، إال وله فيه رأي يدعو ويو واحلكماء والعلماء من املسلمني وغريهم، يقصد
ويكتب املقاالت يف اجلرائد واجملالت والتدريس والتأليف يف خمتلف اللغات  ،ويعظ ويصلح

 .جرييا حني ذاكدولة ني تهاضطرابات السياسية اليت واجهالحىت حّقق اهلل له النصر ا ؛نيجرييا
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 لما توىفحمل االضطراب والفوضى، ف من واالستقراربسطت العدل يف مجيع أحناء البالد، فحل األ
 1.العاَل اجلليل واجهت الدولة ما فيه اليوم من احملن والشديد للدولة هذا

 قتصاديةجتماعية واالجومي بالحالة االتأثر الشيخ أبو بكر  تاسعا:
وضاع باحلالة واأل تأثر جوميحممود  بكر قتصادية أن الشيخ أبوجتماعية واإلاالاحلالة  أما

ستحوذ على نيجرييا عموما اليت هتيمن على شخصيته فت االجتماعية واالقتصادية السائدة يف بالد
م أيده سالوضاع من منظار إسالمي، فما كان موافقا لإلمبادئه الدينية، بل كان ينظر إىل األ

فكان يرى وجوب  ؛ودعا إليه، وما كان خمالفا له فقد نبذه وراء ظهره، ودعا إىل االبتعاد عنه وتركه
تصرف فيها  سرة أن يستويل على الرتكة ويس، فال جيوز لكبري األحتقيق العدل واملساواة بني النا
وز للحاكم سالمية، كما ال جيالرتكة على الورثة طبقا للشريعة اإل عكيف شاء، بل عليه أن يوز 

كان دؤوبا على البيوع، و  أن يفرض الضرائب غري القانونية على احملكومني، ويّب حرمة الغش يف
  2.ع مستواهم الثقايفتعليم الناس علوم الدين لرف

مر عند بعض العلماء والسياسني املعاصرين للدولة من كبار أوىل األ جدال فقلُت ولذا حدث
ولرمبا فهموه على قصد خالف دينهم  .ألهنم فهموه على خطأ ؛خص غري املسلمنيوباأل

ثرياء ألاوَل يأخذ شيئا من أموال الدولة، وال  .املسيحية، وهو يفيت وجيتهد وفعال يستحق ذلك
  وَل ميلك بيتاه اهللاواحملرمات حىت توف والشهوات مراء، وجتنب مجيع الشبهاتمن الرؤساء واألال و 

 وال سيارة يف حياته رمحه اهلل. واحدا
 جومي بالحالة الدينية بكر الشيخ أبو تأثر عاشرا:

ان وضاع الدينية اليت كانت مموهة بالبدع واخلرافات، فكفا شديدا على األسكان الشيخ رجال متأ
املالبسات وميكننا أن نرى مدى تأثره ب .تغيريها، وتعليم الناس الدين الصحيحعلى يعمل جاهدا 

 عقيدة السلف من عقيدة أهل السنة واجلماعة، وهوأيضا بتأثر الشيخ  .وقد كما تقدم .الدينية
ئم ألنه من ومة الَياف يف اهلل ل احلق وال يبايل، مث اليقول عاَل معتدل ومنصف يتكلم احلقيقة و 

 ومن درس مؤلفاته وشاهد دعوته يعرف أن الرجل كذلك.  عروفني بالشجاعةاملفودي  ساللة بن
تعصب مبذهب راجحا، وال ي يراه ويفيت ويرجح مبا وإفريقيا عامة، ،خاصة معروف لدى النيجرييني

                                                 
 .122ص ، Manufata 1،في كتابه قصديجومي، حممود  بكر أبو السابق،يف  -1
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Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

119 

 

 .البيئةب تأثرهنتيجة يرجح مذهب املالكي، وهذا ما ذاهب الفقهية، إال أنه غالبا املمعني من 
ر مثل الشيخ عثمان بن فودي مع أخيه عبد اهلل يف هذا العص ثان وتعتب أن الشيخ جاء كمجدد

دلولة غانة،  ل ذلكابالد اجملاورة، فمثالم دعوته فيها حىت وصل إىل عو  ،بالنسبة لدولة نيجرييا
تشاد، كل هذه الدول شهدت هلا التجديد والتغريات الدينية، من مجهورية نيجري، و ال، و وبينني

 1.لهيئة الدينيةلخالل كتبه ومؤلفاته، وإنشائه 
 بكر جومي بالحالة العلمية والثقافية الشيخ أبو تأثر حادي عشر:

 :يف أهم النقاط اآلتيةعن أيب بكر جومي، العلمي والثقايف جليا  رهأث يظهر
إضافة إىل اللغة  ،سالمية والعربيةمؤلفاته الكثرية اليت تناولت مجيع جوانب العلوم اإل -1

 املعاصرة اإلجنليزية، ويتمع بلغتني إضافة إىل الفالة واهلوسا.
لعقدية، عميق للمسائل ا تالميذه الذين هلم باع طويل يف عاَل التأليف، وهلم هم   -2

خص كبار وباأل نياملوظف كباريف   هري من الدعاة، وتأث يةعاواحد منهم أصبح د وكلم 
 .هم، وله مسعة يف شأن الدولةوغري والضباط العسكريني 

ويرشدهم  ظل يعلم الناس فيه معاَل دينهم، حي َّ للتعليم، اً قصدمكان بيته يف كدونا  -3
نه الدكتور وواصل التعليم اب ،حىت بعد وفاتهكذلك إىل صراط رهبم، وقد ظل بيته  

 2جهة ويرتعون فيه.و يرده طالب العلم من كل  ؛حممود جوميأمحد 
 في التعامل بالتفسير هليةمراكز العلمية واألثاني عشر: جهودد المتميزة في ال

تتأكد جهود املتميزة ألهل املنطقة من النهضة التعليمية ونشر اإلسالم والثقافة العربية من ناحية. 
قي العلوم هلية يف كيفية تلالعلمية والتعليمية واال املراكزومن ناحية أخرى جهوده يف إنشاء 

يفية تلقي العلوم طريقة القدمية يف كال ؛وعلومه خصوصا تفسريوالسالمية والثقافة العربية عموما اال
المية والثقافة العربية سالعلوم اإلنشر يف ساهم هذا، مث  تقانه، ومبقارنة باحلديثة مبعىن إىل يومناإو 

مجيع مناطق  تلمش حىتالدينية احلديثة  دارس واملعاهدامل ت بعدهلوقت، مث جاءا لكيف املنطقة ذ
إىل  ع عشردي َّ عن املعاهد الدينية يف القرن التاساحلوسنضطر إىل  .بني مشاهلا وجنوهبا انيجريي
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القرن  إذ إن املعاهد اليت تأسست يف ؛الفصل بينهما نه ليس من امليسورنظرا أل ،امعالعشرين 
 1.أو قبله هي اليت استمرت يف الغالب يف نشاطها إىل القرن العشرين التاسع عشر
يخ الذي هلية، وعن الشعن تلك املعاهد املراكز الدنينية واألونبذة نعطي فكرة يء وقبل كل ش

ا اليوم عبارة ه ما ألفنافهذه املعاهد ليست ك ؛يلقي الدروس فيها، وعن طريقة الدراسة نفسها
 يفوإَّنا هي كثري  ؛ولكل فصل مقرره ومنهجه ؛عن مبان فخمة مقسمة إىل فصول ومكاتب

غرية حسب كون كبرية أو صتهذا، عبارة عن حجرة جلوس الشيخ يف منزله، قد  نيجرييا إىل يوما
  يف جملسالش إيكون هنالك فرا وقد ال، فراء  أوريكون مفروشة ِبصتإمكانيات صاحبها، وقد 

ل فهي حجرة الشيخ الذي  يستقبالشيخ وحده خصوصا إذا كان قاضي قضاة املدينة أو وزيرا 
 2.ضيوفه ويف نفس الوقت يلقي دروسه فيها

نفسه  يف املواد اليت نصب ةيشرتط أن يتحصل على إجاز  الشيخ الذي يلقي الدروس فال أما
 يءفأهم ش ؛لتقليديةكأهنا على الطريقة ا  ؛تدريسهاعلى لتدريسها ويكفيه أنه واثق بنفسه وبقدرته 

ني، الء الشيوخ إىل قسمني متخصصؤ وينقسم ه .يكسب ثقة طالب العلم اليت عليها املعول
يقة الدراسة طر  أما؛ أن جيمع العلم بني علم أصول الدين، والشريعة، واللغة ومعى املتفنني هو

احلساب، مث ، بعض كتب اللغة، مث بعض كتب النحوبتداء بالكتب الدينية السهلة مث قراءة فهي اال
قد يدرس الطالب و  ض،دي َّ، مث الصرف والبالغة، مث التاريخ واملنطق والعرو مث التفسري، مث احل

مجيع هذه الفنون عند أستاذ واحد وإن كان متفننا وقد يعدد أساتذته إذاشاء أو ينتقل من معهد 
 3.إىل آخر

ول وتلقي هذه كيفية تناو طريقة التدريس والكتب واملناهج  ت ذلك كما تقدم يفبين قد إنينف
وإذا  .ل السابقويف الفص ؛إىل القرن العشرين العلوم الشريعة منذ تلك الفرتة القرن التاسع عشر

أت يف دن املختلفة نيجرييا بعضهم أقدم على بعض، نشاملهذه املعاهد يف  نشأةرجعنا إىل تاريخ 
مباطورية أن بىن الشيخ عثمان بن فودي املدينة واختذها عاصمة لإل أوائل القرن التاسع عشر بعد

نة، سثإذا قارناها باملعاهد اليت يف ك إذا حديثة العهد اهد صكتوعمف (،م1112) الفالنية سنة
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اك ستة معاهد قبله، وهن وكنو، وزاريا، وبرنو اليت يعود عهد بعض منها إىل القرن اخلامس عشر أو
 يف تلك املدينة. 

 املعاهد الدينية اليت تفرعت منه عدة فروع ال يف معهد الشيخ عثمان بن فودي، كان أكب-1
خلفه  (،م1112) مبطورية، وملا توىف الشيخ عثمان يف عاميف مجيع أحناء اإلبل وحدها،  كتوص

ن السياسية قد أخذت معظم وقته، وَل َتكنه م هذا املعهد، وإن كانت األموريف و لابنه حممد بل
ابتدأ نشاط املعهد يف ب َّ العلم يتضاءل وإن   (،م1132)قيام بالتدريس كثريا، وبوفاته عام ال

 1.الثقافة يف نشر ىكان ابنه علي الكبري قد بذل جهودا كب 
د عهفمثال م ةمباطورية الفالتية، هناك معاهد كثري اإل هد الدينية اليت أسست يف صكتومعا  حتتو 

 دهعاليت نشأت يف عهده إىل يومنا هذا، وم ستاذ حممد غطاطواال للشيخ عثمان وهو أول وزير
 ؛حاقد الشيخ إسعهالشيخ مصطفى صاحب الشيخ عثمان وكاتبه ومعدن سرّه، وم ستاذاأل

هم وطالهبم يف إسهامات وإنشاء التدريس والتأليف والتصنيف، ءأبنا رعاها فكل من هذه املعاهد
 2وانضم بعضها إىل بعض.

واليت أسسها الشيخ عبد اهلل بن فودي،  أسست يف  دونهذه كلها معاهد غالذي يهمنا من  أما
صمة ململكته اهلل عا الوقت اليت تأسست فيه معاهد صكتو، وذلك بعد أن اختاذها الشيخ  عبد

، وملا  العلم منه ومن أخيه الشيخ عثمان بن فوديتلقوا الغربية، ومعظم الذين أنشأوا هذه املعاهد 
 3به. بتداءمن اال جند بدأً  الذي أسسه هذا العبقري العظيم فإننا ال املعاهدكان أكب هذه 
خ احلاج يزال إىل يومنا هذا حمتفظا بنشاطه العلمي على يد الشي املعهد بأنه ال يمتازفأما يف غوند 

عاهد املعهد الوحيد الباقي من امل أنه هويف اهلل، وال شك  إبراهيم، وهو أحد أحفاد الشيخ عبد
سه فقد رأينا أن املعهد الذي أسسه الشيخ عثمان نف ؛املالكة سراأل لوية، أو أنشأهتا محلة األاليت
ا معظم محلة هتخري اليت أنشأأما املعاهد األ ؛ُمويب بن أيب بكر ستاذ عبد القادربوفاة األ ىذو  قد
ظل  ولكن هذا ال يعين أن معهد الشيخ عبد اهلل ؛لوية فلم تعش أطول مما عاش مؤسسهااال

كان يب َّ   اهلل الذي بنشاطه منذ تأسيسه إىل يومنا هذا، فقد أصيب، بعد وفاة علي بن عبد
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لماء ع الشيخ إبراهيم الذي يعد اليوم ال من أكب هذه احلالة إىل أن ظهر علىالعلوم فيه، وظل 
أمري  نأ ُغوْنُد فحسب بل من أكب علماء نيجرييا، وأتقاهم وأكبهم تواضعا على الرغم من

 1.غوندو احلاج هارون احلايل شقيقه وأصغر منه سنا
ملعهد اا عهد غوند هناك معاهد كثرية منها معهد اإلمام حممد ُموِدي، تلقى صاحب هذموحتت 

علم خصوصا طالب ال اوأم ،علومه من الشيخ عبد اهلل، وكان من أذكى طلبته، فتبحر يف العلوم
ا، وخلفه يس باملعهد بعد وفاة ابنه أمحد الذي كان عاملا أيضبعد وفاة الشيخ عبد اهلل، وتوىل التدر 

 تهن ثقاففإمر ابنه الوزير احلايل عأما  ؛املعهد توفقغوند، ومبوته يف ابنه حممد ببا الذي عني وزيرا 
البخاري، كان  وهناك معهد حممد. 2الغربية تغلب على ثقافته العربية اليت أصبح اهتمامه هبا قليال

خه عبداهلل حىت يفلم يكد يتوىف ش ،اهلل املتفوقني عهد أيضا من طلبة الشيخ عبدمنشئ هذا امل
حوت معظم طلبة ذلك املعهد إىل معهده ملكانته ىف العلم وصالحه وفضله.وكان أستاذا متفننا 

 3ملعظم العلوم.
د وكان أمح، وصار كل واحد منهم عاملا وأنشأ معهدا ومعهد احلاج سعد كان عاملا جليال تقيا،

رزق بولدين اشتهر  و  ،مشال نيجرييا منقطع النظري ىف العلم جنلرياحتل االدما عن وقاضى قضاة غند
  يالذ كرب توىل أيضا منصب قاضي القضاة، وأبو يكل واحد منهما بالعلم، وَها حممد مود الذ

قوم يوكل واحد منهم  وأمحد واحلسني، احلسن، :ثالثة هم وحملمد مود، األساتذة كان من أكثر
 .4يزالون على قيد احلياة بالتدريس ىف معهده وال

وكان له ثالثة أوالد، وهم عثمان وأمحد وبابو،  أيضا،و شنظ، أكب علماء غند يوكو ومعهد مود
وف ول فقد وجه كل عنايته إىل التصأما األ ؛وأنشأ كل واحد من األخريين معهدا بعد وفاة والدهم

قرآن وعاملا اهلل ويلقب مبجيلى، وكان حافظا لل بابن يدعى عبدوقد رزق أمحد ، وَل يقم بالتدريس
 5.الذى ال يزال يدرس فيه يف معهده ابنه أمحد هما تويف خلف وعند ،أيضا

                                                 
 .166ص ، 1ج ،املرجع نفسه -1
تلك ها يف اد إىل غوندو وتوىف فيع ؛ لكنألدائه احلجقص        د  فرتة قبل وفاته، عند مانو ينة كدوقد أقام هذا الش        يخ مب -2

 ه.تدينة وشاهدت ضرير املدينة وقبه مشهور بوىل ميغيزا، وقد زرت امل
 .216ص ، 1ج الثقافة العربية في نيجيريا،، علي أبو بكر ،يف السابق -3
 .211ص ، 1ج، ملرجع نفسها -4
 .126ص ، 1ج، ملرجع نفسها -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

123 

 

هد اعالقرن العشرين، بعد أن درس منشؤه ىف م أمحد النفوى، كانت نشأة هذا املعهد يف ومعهد
 ،بكر أبوو  ،حممد بابا كلهم صاروا علماء، وهم:والد بثالثة  السالفة الذكر، وقد رزق من األ وغند

طلبته،  و،ندو ولكن أبابكر كان أكثرهم علما أيضا ألن معظم الناس ىف مدينة غ ؛وحممد الطاهر
ند ومن علماء غو . وكالَها يدرس ىف معهده وال يزال على قيد احلياة هو وأخوه حممد الطاهر
 يخ حممدزاريا، والش وأصله من مدينة ،مد كوسواملعاصرين الذين أنشأوا معاهد عصامية الشيخ حم

 1.وكل واحد منهما يقوم بالتدريس ىف معهده حاليا ؛بند وأصله من برتتكب
أما  ؛انيجرييا، من مشاهلا وجنوهب مناطقيف مجيع موجودة هلية املعاهد الدينية واألفإن وهكذا 

مر يف ، وكذلك األومدينة غندصكتو إىل مدينة مباطورية الفالنية من إيف  تقدم الشمال كما
لكن َل  ؛آخر حياته عند ما توجه إىل أداء فريضة احلج إىلاهلل بن فودي  مدينة كنو مقر عبد

عظ حىت ااملو بناس رشاد اليوفقه اهلل تعاىل، فلما وصل إىل مدينة كنو، بدأ بتدريس والتعليم واإل
اطورية كامن برنو مب إعاهد الدينية يف وتوىف فيها، وكذا أيضا هناك أكب م وندو رجع إىل مدينته غ

وهناك  ،وغريها من يف جامعات العاَل زهر الشريف،جامعة األيف تتمتع هبا كثري منهم خترجوا 
رييا من مر يف جنوب نيجوهكذا االالزاوية لتحفيظ القرآن أكثر من مخس وثالثني ألف زاوية، 

 ة كثرية جدا.هليفإن املعاهد الدينية واأل ؛إبادن، والغوس وغريَها
 ؛شقنيىل إ ما يرام، مبعىن ِبال جيد؛ ِبي َّ إن التعليم ينقسم زال التعليم يف نيجرييا على ما إذاً 

ن أبوه يدرس يف البيت وخاصة إذا كا وهو عبارة عن طالب هلي الديينتعليم االالول أما الشق األ
صرات واللغة تخمث يتناول بعض كتب الفقه من امل ،حفظ القرآن علوم الشريعة بعد عاملا، يدرس
جنليزية دارس النظامية احلديثة، ومن هنا يتقن اللغتني اإلباملحق تقدم ، مث تقدم وغريَها كما

 مرحلةاالبتدائية و  إىل من الروضة أما الشق الثاين يبدأ مباشرة من الدراسة النظامية احلديثة ؛والعربية
 ؛ مبعىن التعليم احلديثة.اجلامعية املتوسطة والثانوية ومرحلة

 الشيخين )الشيخ جومي، والشيخ عبد اهلل( مزايا كل منثالث عشر: 
 أفكاره خاصة ونظريات يف اإلصالح من الشىت النواحي، منها:تتمثل حركة الشيخ جومي 

مليالدي ا ه امتدادا لدعوة الشيخ عثمان بن فودي اليت قامت يف مطلع القرن التاسع عشرفكر -1
لبيئية والعلمية فقد تأثرهبا بكل معطياهتا ا ؛فريقياإسالم وحضارته يف بالد اهلوسا وغرب اال لنشر
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الفكري  دصالح الديين والتجديولذاكان منطلق دعوته مرتكزا على جمال اإل ،والثقافية والدينية
 .اجملتمع يف ةصالحيواإل ةظاهر الدينياملمن خالل تصحيح املفاهيم واملمارسات، بالرتكيز على 

جمالس  يفوكان  "إزالة البدع وإقامة السنة" بكر حممود جومي شعار: وقد اختذت دعوة الشيخ أبو
ه املتميز يف حي َّ جذهبم أسلوب ؛دروسه للدعوة والتدريس خلق غفري من خمتلف شرائح اجملتمع

 اة نيجريياعإذ اليت ظلت تذاع على اهلواء عب فكارلقاء ومنهجه يف شرح املسائل وطرح االاال
شار ثر يف توسيع قاعدة االنتاال وهو ما جعل هلا أكب ،من ربع قرن بوالية كادونا ملدة أكثر

حىت  ءزعمالاوقد مشلت جهوده الدعوية القادة السياسيني و  .واالستفادة من علمه وثقافته الدعوية
 1.فاهتدى على يده عدد كبري من النصارى والوثنيني ،غري املسلمنيمن 

نشغال البه، مع أن املضمون واحد يف ا اً خاص اً هاكل له اجتجيد أن لتأثريات ال يف هذهإذا الناظر 
 .فيها اليت عاشو ات البيئة اري تأثعن ه بغض النظر بى واجدم أبعمل الدعوة إىل اهلل تعاىل: كل قد 

بكر  لشيخ أبواأما  ،عاش يف القرن التاسع عشرقد فهو  بن فودي الشيخ عبد اهلل إىلوإذا نظرنا 
ت والبيئة، الزمن والوقيف  عبينهما فرق شاسكذلك  ،عاش يف القرن العشرينفقد حممود جومي 
دة يف التأثريات اليت مّست  الشيخني من مجيع اجلوانب، سواء أكانت النتيجة واحفإن ومع ذلك 

 سياسية، أم اجتماعية، أم دينية أم اجتاهية.
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 القرآن منهج المفّسرين وأفكارهما في تفسير :الفصل الثالث
 

 يف التفسري. األذهان إىل معاين القرآنرد املنهج املؤلف دراسة  املبح َّ األول:
 منهجه يف التفسري.  املبح َّ الثاين:

 املطلب األول: أفكارالشيخ جومي يف تفسريه.
 .سرييف التف املنهج املؤلف ضياء التأويل يف معاين التنزيلاملبح َّ الثال َّ: دراسة 

 منهجه يف التفسري. املبح َّ الرابع:
 يف تفسريه. الشيخ عبداهللأفكار الطلب األول: 

 
 َتهيد

 عن اهلل وليعلموا .هب ليدبروا آيآته وليفهمواو اهلل للعاملني  ةالذي أنزله اهلل رمحالض         ياء  القرآن هو
س              ري هوالء جه  اب  ذة تفبهم وال ميكن فهم كت  اب اهلل والعم  ل ب  ه إالبتعّلم  ه وتعليم  ه، وال يف .ب  ه

 .العلماء إال بدراسة ما َيدمه من العلوم اليت ختدم كتاب اهلل تعاىل
د درس     وا العلوم األس     اس     ية من التوحيف، وعلومه إن الش    يخني اجتمعت لديهما أدوات التفس     ري

عزو و واحلدي َّ وفنونه، والفروع الفقهية، وهلما إملام بالعلوم العربية من النحو والبالغة والش           عر، 
ني يف ن هذه املقدمة مدخل ملنهج الش      يخفإولذا  ،تفس      رييهما هبذا ظهرو الفوائد ومجع الفرائد، 

رين وأفكارَها يف يهماري تفس       ّ  أربع  فيهو تفس       ري، لا، ويف هذا الفص       ل يأيت بيان أبرز منهج املفس       ّ
دراس       ة  :بح َّ األولامل املوض       وعات أماالباح َّ يتناول فيه  ويف كل مبح َّ ومطلبان، مباح َّ
واع املنهج تفس   ري بيان أن: بح َّ الثايناملويف  املؤلف تفس   ري رد األذهان إىل معاين القرآن، املنهج
 :ثال َّاملبح َّ ال، و بيان أفكاره يف التفس         ريواملطلب األول:  ،األذهان يف التعامل بالتفس         ري رد

نواع املنهج تفسري ضياء أ بيان ، والرابعضياء التأويل يف معاين التنزيل املنهج املؤلف تفسريدراسة 
أنواع منهج مبعىن بيان  ،ريبيان أفكاه يف التفس        ّ . يف املطلب األول التأويل يف التعامل بالتفس        ري

َرْيِن وكيفية التعامل مع التفس     ري ا فس     رين املص     ادر الذي اس     تفادمنه فيمن س     لفوهم من املو ملفس      
 .السابقني
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بعض  نس     تطيع فهم  لنا مابني  يح، و الذي يوض     ّ  بالقدر إال خارج املوض     وع أن أخوض أريد ال
رون، وس    وفاإلاملص    طلحات و  لك بش    كل نتطرق إىل ذ طالقات املختلفة اليت يلجأ إليها املفس    ّ
 .احلقيقة نع البح َّتنقيح و الاملساَهة يف  ن الغرض والقصد من ذلك كله هوإ .موجز وخمتصر

 
  األذهان إلى معاني القرآن رد المؤلف تفسير المنهجدراسة عن  المبحث األول:

 وهوري األذهان إىل معاين القرآن، يف التفس      رد املنهج املؤلف تفس     ريإن هذا املبح َّ َيوض يف 
جتنب عن ع م، ومنهجه مختصرا سبب تأليفهوقد أوضح ، كما تقدم  اجلاللني ةتفس ري من زبدة 
  املعقول مبعىن الرأي املذموم. تفسري
 ذهان إلى معاني القرآن(.منهجه في التأليف )رد األ أوالا:

وَل -تفس     ريه ةيف خاَت تقدم كما-اجلاللني بكامله أخذه من تفس     ري أما منهجه يف الكتاب فقد
)باجلمل( يف  الش  هري إليه اإلمام س  ليمان بن عمر إال ما أش  ار، 1َيالف ألفاظ اإلمامني اجلاللني

يف  هلَ  ، وَما"خلفيةللدقائق ا تفســــــيرالجاللينبتوض       يح  اإللهيةلفتوحات أ" حاش       ية عليها يف كتابه
 قائليها، وذلك األقوال إىل فلم يس           ند ة؛ين اليت يف كتاب الفتوحات اإلهليعااملألفاظه إىل  أكثر

 ألسباب منها:
 .حاجة لذكرها فال ؛ألن مصادرها معلومة ومعدودة -أ
 .ختصار جدا غري املخلخوفا من التطويل ألن منهجه اال -ب
 .لسهولة مواقع مراجعها يف الكتب املذكورة -ت

لسّيد قطب  "تفسير في ظالل القرآن" من -تقريبا -سية لكّل سورةيوأضاف إىل املوضوعات الرئ
كثريا ما انتفع احلاجة، و  رمحه اهلل، وَل ينقل منه نقال مباش      را، بل نقله بتص      رف واختص      ار بقدر

ض آراء ذلك كما مرّبنا يف اجلمل، وأض   اف بع( بدون تنبيه على في ظالل القرآن) بنفس ألفاظه
 مذهبه املالكية يف أما كن تناب ذلك، وكما خذف ما خالف مذهبه املالكية.

                                                 
س    يوطي، لرمحن الهو عبد اوالثاين اإلس    راء، آخر إىل آخر س    ورة احمللي بدأ"من أول الفاحتة الكتاب  هو حممد بن أمحد -1

راس   ورة  وبدأ من أول ، ص 1، جلينالجالتفســـير الس   ابق،  يف جيهماتقدم ختر املتمة،  لكهف حىت آخر الناس، وهو املفس   ّ
 .3-2، ص 2، وج2-4
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، وحذف معظم 1توافق مقام النبوة، وكذلك القص    ص اإلس    رائيلية وحذف بعض املواض    ع اليت ال
  2اإلستطاعة، ما َيالف أسس الشريعة بقدر

ب ه على ني ولكن َل ؛ابن كثري ث ار املروي ة من تفس              ريونق ل بعض األح ادي  َّ النبوي ة واأل
والص              فات  آيات األمساءفيما يتعلق بالعقيدة من  هنج تفس              ريو ذلك لقّلة أخذه إياه، وقررأنه 

، والش  يخ عبد 3عقدة الس  لف الص  احل، وخاص  ة فيما كتبه الش  يخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل
ها، َل حيذف رمحه اهلل س   كت عن مواض   ع كثرية، "جومي" ولكن الش   يخ ؛4العزيز بن باز رمحه اهلل

منهجه ص خل، وقد وَل يعلق عليها فيما ذكر اإلمامان اجلليالن، وس  يأيت بيان ذلك عند مؤاخذه
إزالة القص             ص اليت ألص             قت باألنبياء مما  األذهان إىل معاين القرآن، وهو الذي أقام عليه رد

 قراءات على رواية حفص بن س    ليمان ورمبا أش    ار إىلَيالف الش    رع ومقام النبوة، واقتص    ر يف ال
 .5دعت احلاجة إىل ذلك غريها فيما

ريه من فالش    يخ أبوبكر جومي كغ ؛له منهج معني يس    ري عليه يف التأليف إن لكل مؤلف
 املؤلفني  املفسرين السابقني سار على منهج حمدد تتجلى أسسه يف النقاط التالية اآلتية:

ا، اآلي الس      ور، وبالوقوف عليه ومدنية، ،مكيةمن  القرآن، س     ورذكر يف  عنايته واهتمامه -1
ة مث يربطه يف سور الإما يذكر يف أول  ؛املستفيدة منها لدروس السورلالرئيسية وإش ارة إىل مواضع 

ة الكتاب إىل من فاحت ءً ابتدا ، يف تفس  ريهفي ظالل القرآنس  ورة مما نقله عن س  يد قطب ال آخر

                                                 
 .من عصمة املالئكة واألنبياء ويف القصص واإلسرائلييات مثل فصة هاوت وماروت وقصة سليمان بن داود وغريها -1
، وبنو إس     رائيل هم أبناء يعقوب، ومن اإلس     را ئيليات مجع إس     رائيلية نس     بة إىل إس     رائيل، وإس     رائيل هو يعقوب  -2

وقد عرفوا )اليهو( من قدمي الزمان، أما من آمنوا بعيسى  وحىت عهد النيب  تناسلوا منهم فيما بعد، إىل عهد عيسى 
فقد أص   بحوا يطلق عليهم باس   م )النص   ارى( وأما من آمن خباَت األنبياء فقد أص   بح يف عداد املس   لمني، ويعرفون مبس   لمي 

، د.ت ص 4، القاهرة مكتبة الس    نة، طاإلســـرائيليات والموضـــوعات في كتب التفســـيرتاب، انظر أبو ش   هبة، أهل الك
 وما بعده يف خاَتة التفسري. 122، ص 2، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، جوميالسابق، أبوبكر ، يف 11
، 5، باس م فيص ل اجلوابرة، طأصـول اإليمانه                (، 1216حممد بن عبد الوهاب بن س ليمان التميمي النجدي )ت  -3
 .26-1اململكة العربية السعودية، ص  -المية واألوقاف والدعوة واإلرشاده (، وزارة الشؤون اإلس1421)
(،  ه 1411) ،1طنواقض اإلسالم، سابقاً، انظر  ململكةه ( هو مفيت العام 1421)ت بن بازعبد العزيز بن عبد اهلل  -4

 .3اململكة العربية السعودية، ص  -اف والدعوة واإلرشادالمية واألوقوزارة الشؤون اإلس
 وما بعده يف خاَتة التفسري.، 122، ص 2، جاملرجع نفسه -5
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املناس    بات لدورس وذكر ب يذكر يف أول الس    ور؛ وإما آخر الس    ور؛ وإما َها معاً.آخر الناس إما 
 ا.ما بني اآليات والسورالقرآنية، ويبدأ التفسري بقوله سورة كذا، وكذ

، اتآي أربع يوه، مكيةوهي  اإلخالص س       ورةلأمثلة كثرية منها  ومن ذلك يف تفس       ريه
وأن اهلل وح ده حيفظ دينه من أعدائه وهلا أمساء كثرية   ،اإلخالص والتوحي د سيوموض              وع ه الرئ

يب قراءهتا وردت ىف فض  لها وىف ترغ ،كلها ترجع إىل التوحيد، وهو رجوع العبد إىل مواله وحده
منها ما روي عن س    هل بن س    عد ، ن تذكرها لثواب الدنيا واآلخرةأ وهي أش    هر أحادي َّ كثرية،

إذا دخلت   فقال رس    ول ؛الفقري وض     يق املعيش    ة  الس    اعدى قال ش    كا رجل إىل رس    ول
 رة واحدة،م اهلل أحد قل هو أد  فإن َل يكن فيه أحد فس       لم واقر البيت فس       لم إن كان فيه أح

اهلل عليه الرزق حىت أفاض على جريانه اه       . وهى ثل َّ القرآن وتعب عن  درأجل ذلك فففعل الر 
 البس   ملة إىل آخر الس   ورة، وهكذا يس   ري على من مث يش   رع يف التفس   ري بدًءا .1ص   فات اهلل تعاىل

 هذا النهج يف تفسريه من أول البقرة إىل آخر الناس.
"وهي مخس آيات وهي ش     رح ملا  الش     يخ جومي حي َّ قال: ؛س     وريت الفلق والناسويف 

 يستفاد منه باهلل من الشر الذي يف العاَل، ومن خملوقاته، يف فضلها آحادي َّ كثرية شهرية، وكان
  هي  :قالوعند ما جاء لتفس    ري س    ورة الناس  املعوذتني ثالث مرات ص    باحا ومس    اء"،يقرأ"

س ت آيات وهي مثل الس ورة اليت قبلها، والفرق بيتهما أن األوىل اس تعاذة من الش رور املضرة يف 
ضافة ستعاذة فيها بأمساء املعددة اململضرة يف األرواح، ولذلك كانت االاألبدان وهذه من الشرور ا

 من شر الشيطان"لناس إىل ا

ر3وجتنبه التفس       ري بالرأي املذموم 2باملأثور جبانب التفس       ري عنايته واهتمامه -2  ، مبعىن أنه يفس       ّ
بعدهم من  القرآن بأقوال الص  حابة والتابعني ومن فس  رييفس  ري القرآن بالس  نة، و يالقرآن بالقرآن و 

                                                 
 .126، ص2ج األذهان إلى معاني القرآن، ردبكر حممود جومي، السابق، أبو  يف -1
،  س  ول ص لى اهللقل عن الر وما نُ يش مل التفس  ري املأثور ما جاء ىف القرآن نفس  ه من البيان والتفص يل لبعض آياته، " -2

 ،، وما نُِقل عن التابعني، من كل ما هو بيان وتوض     ح ملراد اهلل تعاىل من نص     وص كتابه الكرمي ِقل عن الص     حابةوما نُ 
ألننا -يل الرأىقبيل املأثور أو من قبهل هو من وإن كان فيه خالف:-عن التابعنيوإَّنا أدرجنا ىف التفس      ري املأوثر ما ُرِوَى 

وما ُرِوَى عن أصحابه،  ما ِذْكر ما ُرِوَى عن النىب َل تقتصر على  املأثور، كتفسري ابن جرير وغريه،وجدنا كتب التفسري 
 .12، ص 1، جوالمفسرون التفسيرحسني الذهيب، التابعني ىف التفسري"،  نُِقل عنمابل ضمت إىل ذلك 

 نا، أما املقص  ود بالرأي هأى أص  حاب القياس القياس، ومنه:أص  حاب الرأى:و يُطلق الرأى على االعتقاد، واالجتهاد،  -3

عرب ومناحيهم ىف القول، لكالم ال آن باالجتهاد بعد معرفة املفس روعليه فالتفسري بالرأى، عبارة عن تفسري القر  "االجتهاد"
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أو بعبارة  اص  رة،املع األش  ياء احلديثةأحيانا يض  يف  القرآن بالرأي احملمود س  لف األمة، مث تفس  ري
ذكر من ختص      يص العام وتوض      يح املس      ائل الفقهية، و  باملأثور تفس      ريال آخر تفس      ريالعلمي، أن

الراوي من الص   حابة، وذكره املص   ادر املخرجة للحدي َّ، وتوض   يح معىن اآلية باحلدي َّ أو كلمة 
راد أ اد األحادي َّ مبختلف ألفاظه، وقدمن اآلية، وتفس         ري القرآن بالس         نة وتأكيده بالقرآن، أر 

ت اآلية بالسنة وتوضيح ما أهبم من اآلية، وهذه كلها حت األحادي َّ الضعيفة واملوضوعة، وتقييد
يف  ري العلميبتفس      وهذا يدل إىل قوة اس      تنباطه واعتماد أو باألثار،  تفس      ري القرآن باألحادي َّ
 1تناول أدلة يف تفسري القرآن.

 طريقني:وله ، دهاورو  يف تفس   ريه يقلنه يذكر أس  باب النزول، إنزول اآلية، بأس  باب العنايته -3
يف إراد س بب نزول اآلية، طريقاً يذكر الس  بب يف اهلامش كما فعل يف أس باب نزول آيات س  ورة 
البقرة، وآل عمران، والنساء، وأما يف بقية السور فيذ كرها أثناء التفسري، واكتفى بأسباب النزول 

دلة عند ما ايف الس ور الثالثة السابقة، ومن أمثلة ذلك يف سورة اجملادلة يف تفسريه عن سورة  اجمل
مسََِع  َقدْ أن زوجها ظاهرت منها، وتش        تقي إليها فنزلت: جاءت خولة بنت ثعلبة إىل النيب 

 . 2اللمُه قَ ْوَل الميِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللمهِ 
ع مسعه كل ش  يءقلت روي  إين  ،عن عروة بن الزبري، قال:قالت عائش  ة:تبارك الذي وس  ِ

وهي   وَيفى علّي بعض   ه، وهى تش   تكي زوجها إىل رس   ول اهلل، كالم خولة بنت ثعلبة  ألمسع
حىت إذا كبْت س       يّن، وانقطع ولدي، ، ، أَكَل ش       بايب، ونثرت له بطين يا رس       ول اهلل تقول:

ع اهلل قول )قد مس إين أشكو إليك فما برحْت حىت نزل جبائيل هبؤالء اآليات: :اللهم ظاهر من
رد به ابن ماجة تف(، أخرجه ابن ماجه س  نن بن ماجه، و يف زوجها وتش  تكي إىل اهلل اليت جتادلك

 3.وله شاهد صحيح بالطريق نفسه

                                                 

ول، ومعرفته بالناس   خ قوفه على أس   باب النز ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالالهتا، واس   تعانته ىف ذلك بالش   عر اجلاهلى وو 
ر كن من علومه، وفيه خالف بني العلماء ل واملنس             وخ من آيات القرآن، وغري ذلك من األدوات الىت حيتاج إليها املفس              

 خالص       ة الكالم، الرأي يتقس       م إىل قس       مني الرأي احملمود واملذموم الذي ال يقوم عليه الدليل جمرد الرأي، املرجع نفس       ه،
 .113، ص 1، جوالمفسرونلتفسير ا
 .512، ص 2، وج 42، ص 1،و ج31، ص 1جاألذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي،  السابق، أبوبكريف  -1
 .224، ص2، جاملرجع نفسه( 1سورة اجملادلة اآلية:) -2
 .  453، ص 4ج، دتفسير في  بالمأثور من التفسير حيح المسبورالص السابق، د. حكمت بشرييف  -3
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ويقول:أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق  ،1ِإنم المِذيَن َكَفُروا َسَواء  َعَلْيِهمْ  قوله تعاىل:ويف 
 يض            اأ ونرى الش            يخ أبابكر ،عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة عن ابن جبري عن ابن عباس

وُل اللمِه  ُعود ، قَاَل:قَاَل َرس  ُ  يقول يف اآليتني األخريتني من س  ورة البقرة روى مس  لم َعْن َأيب َمس  ْ
وَرِة اْلبَ قَ  َلة  َكَفَتاُه( َرةِ اآْليَ َتاِن ِمْن آِخِر س   ُ ما نزلت اآلية  ب النزول هواس   بأن وأل ؛)َمْن قَ رََأَُهَا يف لَي ْ
  مبين ة حلكم ه أيام وقوعه، واملعىن أنه حادثة وقعت يف زمن النيب أو اآلي ات متح دث ة عن ه أو

  يكون جوابا عن رغبات أو َتنيات أوس              ؤال وج ه إلي ه فنزل ت اآلية بس              بب تلك احلادثة، أو
دث عن األحوال حوأي ام وقوع ه حيرتز من ذلك ما نزل ابتداء تت كمواقف عمر بن اخلط اب 

، 2هبا احلدي َّ عن الس  اعة وما يتعلق املس  تقبلة كقص  ص األنبياء وما حدث بأممهم أو املاض  ية أو
ري ولذا جند علماء التفس         ؛القرآن ن معرفة أس       باب النزول من األمور املس        اعدة لفهم تفس       ريأ

  .3ما كثرياً  اهتما واهتموالهوجهوا 
األقوال املش             هور من مذهب مالك رمحه اهلل يف الفروع الفقهية ألنه املذهب  اهتمامه بذكر-4

 يفئة اليت عاش فيه ويشري إىل غريه من املذاهب األخرى يف األمور املهمة، و ياملنطقة والب الرائد يف
َك خَتِْفيف  ِمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء  فَات  َباع  بِاْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه بِِإْحَسان  َذلِ  َفَمنْ  قوله تعاىل:
قويل  أح  د يفي  د أن الواج  ب أح  دَه  ا، وهو فق  ال:"وترتي  ب اإلتب  اع على العفو ،4َرب ُكْم َوَرمح  َْة  

يه وعليه فالش      يء عل وَل يس      مهاالش      افعي والثاين:الواجب القص      اص والدية بدل عنه، فلوعفا 
ْعَنُكمْ  َوأُممَهاُتُكمُ  :قوله تعاىلومن  5،مالك ورجح" يت أَْرض     َ قبل اس     تكمال احلولني ولو ،  6الالم

أن يكون مخس رض      عات عند الش      افعى كما بينه  وال بد ،وأ  حنيفة ،مبص      ة وحدة عند مالك
 .2احلدي َّ

                                                 
 (.6سورة البقرة اآلية:) -1

 .116، ص1، جمناهل العرفانالسابق، حممد عبد العظيم الزرقاين، يف  - 2
 .62، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردبكر حممود جومي،  السابق، أبويف  -3
 (.121سورة البقرة اآلية:) -4
 .34، ص 1ج، املرجع نفسه -5
 (.22سورة النساء اآلية:) -6
 .113، ص1ج ،نفسهاملرجع  -2
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اللم     ُه تَ َع     اىَل  أَنْ      َزلَ  َك     اَن ِفيَم     ا)قَالَ     ْت: َعاِئَش     ةَ َع     ْن ة فقل     ت هن     اك ح     دي َّ ص     حيح يف املس     أل
، فَ تُ       ُويفَ  َرُس      وُل  اْلُقْرآِن:َعْش      رُ  ِم      نَ  َرَض      َعات  َمْعُلوَم      ات  حُيَ      ر ْمَن مُثم ُنِس      ْخَن خِبَْم      س  َمْعُلوَم      ات 
  1(،َوُهنم ممما يُ ْقرَأُ ِمَن اْلُقْرآنِ   اللمهِ 
 أس   رار رازب ألن علم اللغة هو الكامل بإ ؛اللغوية، من معاين املفراتس   ائل تناول املي هتمامها-5

ان العمل وك ،الرض     يع، وإن الش     ريعة ملا كان مص     درها عن لس     ان العرب اجلميع مبا يتض     لع منه
ن أ العلم مبقدمته، وجب على روام العلم وطالب األثرو  الش      ريعة حكامأب مبوجبه ال يص      لح إال

ا يص              رفوا ج ل عن ايتهم يف ارتي ادهم إىل علم اللغة واملعرفة بوجوههجيعلوه عظم اجته ادهتم وأن 
 عين به من اخللف والس            لف يف كل عص            ر، وذلك أهنم ال وقد والوقوف على ُمثلها ورمسوها

 نن القراءات كاي؛ أما ش         أجيدون علما من العلوم اإلس         المية فقها وكالمها وعلمي التفس         ري 
 تَ ْقَربُو َوالَ  تعاىل:وقوله  2.اهنا بالقراءات وتوجيهه هلامقتص            را جدا، وأحياناإقرت ها قليل مهتماا

 4.يف)يطهرن(على قراءةالتشديد والتخفيف انقراءتفيه و ، 3َتَطهمْرنَ  ُهنم َحىتمَ َيْطُهْرَن فَِإَذا
باده عن أي ينقطع الدم عنهن فيكون املعىن هنى اهلل ع )َيْطُهْرَن( فقراءة التخفيف فقلتُ 

اءة فجعل انقطاع احليض غاية النهي عن قرباهنن وعلى قر ، ينقطع دم احليض قرب احل ائض حىت
أ أو تغسل أي أو تتوض ،أي يستعملن املاء بأن تغسل موضع الدم منها فقط )َيطمهمْرَن( التش ديد

 ،قرب  ان املرأة حىت ينقطع عنه ا دم احليض ع دم جواز، ذل ك فعل ت ج ازهل  ا وأب اح لزوجه ا قرب  اهن ا
له ويؤكد هذا ويعض     ده أنه الزم قو  ،تغس     ل تتوض     أ أو أو ،الدم منها باملاء وحىت تغس     ل موض     ع

ش        ديدإذ أمجع القراء على قراءته هنا بالت وقد( فَِإَذاَتَطهمْرنَ ) املوض        ع مباش        رة: تعاىل عقب هذا
أفادت و  .5َمرَُكُم اللّ هُ أَ َوالَتَ ْقَربُوُهنم َحىتمَ َيْطُهْرَن فَ ِإَذاَتَطهمْرَن فَ ْأُتوُهنم ِمْن َحي ْ َُّ  س              ي اق اآلي ة:

اآلي  ة  َل تطهر ب  امل  اء ونبه  ت رفع توهم جواز إتي  ان احل  ائض إذا ارتفع عنه  ا ال  دم وإن ت  ان قراءة
وعة َل تطهر، وهي ممن أيض         ا بالقراءات إىل أن من انقطع عنها دم احليض يف حكم احلائض ما

                                                 
 البخاري ومسلم، أخرجه -1

 .راب يف أما كن خمتلفة من تعسريهمفردات الكلمة وبعض األع يذكر -2
 (.222سورة البقرة اآلية:) -3
       42، ص 1ج ،األذهان إلى معاني القرآن ردأبوبكر حممود جومي،  السابق، -4
 (.222سورة البقرة اآلية:)  -5
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قهاء املس    ألة واس    عة جدا بني الفو  ،َل تتطهر ولزوجها مراحعتها ماَل تطهر باملاء من الص    الة ما
 1.الكتب الفقه وأصولهالرجوع إىل ومذاهبهم 

 ياع والس    اق، وجمواليد واألص    ب العلو اهلل تعاىل من بص    فة ما يتعلق ةس   ائل العقديعنايته بامل-6
ه وال تأويل وال تش      بي ذهب الش      يخ إىل مذهب أهل الس      نة واجلماعة بال .رب س     بحانه وتعاىل
عىن إَّنا نقله يف به من ناقله مب يس   ري، الذي تأثر يال ش    يف مجيع هذه املس   ائلتكيف وال َتثيل، 

فاته يف مساء اهلل وص            يتعلق من أ العقدية، فيما وبالتأويل باآليات ها الذي نقل منه، مص            در
مقام الوالية أفضل من  الصوفية يف أنبعض خمالفيه من مث برده على الربوبية واأللوهية اهلل تعاىل، 

  2يف تفسريه. النبوة،مقام 
ت الناس     خ واملنس     وخ يف القرآن، اآليااعتماده وعنايته بذكر الناس     خ واملنس     وخ من اآليات، -2

واز لس     نة، من جمن نس     خ القرآن با ، وموقفهأبوبكر جومي املنس     وخة األخص يف نظر الش     يخ
 ألنه الا، رععقال وش     أن النس    خ جائزمع ، لكن َل يورد كثري يف تفس    ريه ؛نس    خ الس    نة بالقرآن

يلزم عنه حمال وال تتغري ص   فة من ص   فاته تعاىل، وهوالذي أنزل األحكام وله أن ينس   خ ما يش   اء 
 َما:عاىل لقوله تالفاعل املختار  لطيف هبم وهو حس     ب ما تقتض     يه مص     لحة العباد وهو منها

َها َأْوِمْثِلَها َهانَْأِت خِبَرْي  ِمن ْ ْخ ِمْن آيَة  َأْونُ ْنس     ِ ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيَة  َواللمُه أَْعَلُم  وقوله:، 3نَ ْنس     َ َوِإَذا َبدم
 . 4مبَا يُ نَ ز لُ 

يرغب  نمعرفة القراءات من الوسائل املهمة اليت ينبغي معرفتها مل ألن ؛عنايته بذكر القراءات -1
حي َّ يدل   ؛والقراءات هلا فوائد منها بيان إعجاز القرآن يف إجيازه .يف تفس             ري كتاب اهلل تعاىل

َفر   :اللفظ كقوله تعاىل كل قراءة على حكم ش        رعي دون تكرار  ُدواْ وَلَْ جتَِ  َوِإن ُكنُتْم َعَلى س        َ
ة   َكاتِباً  قراءة على ض          م الراء وإس          كان اهلاء  ،وفيه قراءتان يف قوله )َفرَِهان ( 5َفرَِهان  ممْقُبوض          َ

 )فَ رُْهن ( مروع ألف، فقرأ ابن كثري وأبوالراء وفتح اهلاء بعدها  وحذف األلف وعلى قراءةكس      ر

                                                 
 .315، ص2ج ،الجامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبي حممد ابن جرير ،السابقيف  -1
َواء  ىَل َكِلَمة  سَ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا إِ وقد رد الشيخ على خمالفيه يف موضعني يف سورة آل عمران عند قوله تعاىل  -2

نَ َنا َنُكْم َأالم نَ ْعُبَد ِإالم َوب َ بَ ي ْ  .23، ص1ج األذهان إلى معاني القرآن، رد، (، املرجع نفسه65سورة آل عمران اآلية: ) اللمهَ ي ْ
 (.116) سورة البقرة االية: -3
 (.111) سورة النحل اآلية: -4
 (.241) سورة البقرة اآلية: -5
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، وعلى قراءة 1)َفرَهان ( بكس      ر الراء وفتح اهلاء بعدها ألف بض      م الراء وإس      كان اهلاء، والباقون
)فُ ْعل ( بض      م وكالَها مجع رهن، ورهن يف األص      ل  ض      م الراء وإس      كان اهلاء )فَ رُْهن ( على وزن

ل  ورس     األمساء وكال بناء مص     درمسي به، مث كس     ر تكس     ري ل ين بناء الكثرة، وقيل رُْهن  مثل ُرس     ْ
 وَأَسد  وُأُسد  وهكذا.

أما على قراءة )َفرَِهان (باملد األلف مجع رهن مثل طريق طرق وطرقات فمثل هذا يس      مع 
مس اع ا وال يق اس علي ه فره ان مجع رهن ككع ب وكع اب، وأم ا اآلية يف حالتني احلالة األوىل املراد 

ن اآلية احلالة الثانية مض    مو  منها، وأما ة كما بَ ي مَنْت القراءات املقص    ودمن الكلمة يف جانب اللغ
تبني حكم جواز الرهن يف الش   ريعة، فلريجع إىل كتب الفقه وفروعه، وهكذا منهجه يف تفس    ريه،  

ا ، ويقول قرئ كذا وكذا، وغالبا يوّجه هبأو قائلها كان يذكر القراءات لكن الينص    ب إىل قارئها
 2توجيه اللغوي.

األنبياء إزالة القص   ص اليت ألص   قت ب، وجتنبا يف من قص   ص اإلس   رائيلياتاعتماده واهتمامه -2 
ويذكر  4.واملوض      وعة 3الض      عيفةو  عن اخلرافات وقص      ص،جتنبا و ، مما َيالف الش      رع ومقام النبوة

 ه تعاىل:قول قوله تعاىل:)منهم رعبا(، ويذكر أيض              ا يف يف ن ذلكفمجداً، الغزوات مقتص              ر 
 َها اأْلََذلم قال أي غزوة بين املص       طلق قوم   5يَ ُقوُلوَن لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنم اأْلََعزُّ ِمن ْ

 6.تشاجر بعض املهاجرين إخل( جويرية زوج النيب  أبو احلرث ابن أيب ضار هو
 الف الش   رعا َيممواملالئكة ألص   قت باألنبياء ومن بعده عن القص   ص واإلس   رئيليات اليت 

َلْيَمانَ  ومن قوله تعاىل: َياِطنُي َعَلى ُمْلِك س     ُ ُلوالش     م "الكالم عطف  حي َّ قال: ؛َوات مبَ ُعوا َما تَ ت ْ
                                                 

بقوله  ، وأشارسبعالاالماني ووجه التهاني في القراءات  متن الشاطبية المسمى بحرزالسابق، القاسم بن فريه، يف  -1
 .43)وحق رهان ضم كسر وفتحة(، ص 

 .61، ص1جاألذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي، بكر  يف السابق، أبو -2
والض  عيف:ما خال عن ش  روط الص  حيح واحلس  ن، من ذلك حدي َّ:"احرتس  وا من الناس بس  وء الظن"وفيه خالف بني  -3

العلماء ومنهم من حيتج به ومنهم من ال حيج به ومنهم من يفصل القول، وللمزيد انظر حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 
 .14، ص 1م(، ج 1224 -ه   1415، )1مكتبة العلم، القاهرة، طمصطلح الحديث، ه ( 1421)ت
، وهو املردود، وال جيوز ذكره إال مقرون اً ببي ان وض               ع ه للتحذير منه؛ لقول النيب احل دي  َّ املك ذوب على النيب  هو -4
22، ص 1ج ،رجع نفسهفهو أحد الكاذبني" امل :"من حدث عين ِبدي َّ يرى أنه كذب. 
 (.2سورة املنافقني اآلية:) -5

 .42، ص 2و ج ،31، ص1جاألذهان إلى معاني القرآن،  ردجومي، حممود  بكر السابق، أبويف  -6
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على نبذ وثل َّ الش    ياطني أخبار اليهود على ملك س    ليمان من الس    حر وأنه أنزل عليه الس    حر 
توراة واتباع ترك العمل بالمبه ملك الناس واجلن، ويس             تخفون بذلك س             فهاءهم فيتبعوهنم يف 

َوَما َكَفَر أهوائهم، فكذب اهلل نس  به الس  حر إىل س  ليمان، وبني حكم اس  تعمال الس  حر"فقال:
َلْيَمانُ  َياِطنَي َكَفُروا" أي"م يعمل الس    حر ألنه كفر س    ُ بالتش    ديد والتخفيف أي  َوَلِكنم الش    م

يُ َعل ُموَن وهو برئ منه"  ه لسليمانأخبار هم الذين كفروا باإلفرتاء على اهلل الكذب ونستب
ْحرَ  أي أخبار اليهود الناس الس   حراجلملة )حال( من ض   مري كفر أو ينس   بونه أيض   ا  النماَس الس    

ا إىل ملكني بب اب ل ومسوَه ا ه اروت وم اروت فك ب هبم اهلل بقول ه أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل  َوم َ
اُروتَ  اُروَت َوم َ تح والالم وبكس              رالك ائنني  ه اروت وم اروت بدل أو عطف بيان وقرئ بف ه َ

نَ ة   للملكني َا حَنُْن ِفت ْ د  َحىتم يَ ُقواَل ِإَّن م اِن ِمْن َأح َ ا يُ َعل م َ الواء لإلس              تئناف وما للنفي ومن  َوم َ
زايدة أي إىل أن يقوال له نص             حاً وبلية من اهلل للناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر، ومن 

الف    اء للعطف  فَ َيتَ َعلمُمونَ يتفلم    ه، ف    إن أيب اال التعلم علم    اء َفاَل َتْكُفرْ  ه فهو مؤمنترك    
ُهَما َما يُ َفر ُقوَن ِبِه بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ  فوجب الرفع، أي وما يعلمان من أحد فيتعلمون بأن  ِمن ْ

ار يَن ِبِه ِمْن يبغض   وا كال إىل اآلخر  وقال ما للنفي هم مدعوا   َأَحد  ِإالم بِِإْذِن اللمهِ َوَما ُهْم ِبض   َ
َفُعُهمْ علم الس   حر بض   ارين بالس   حر إال بإرادة اهلل  رُُّهْم َواَل يَ ن ْ ويتعلمون ما  َويَ تَ َعلمُموَن َما َيض   ُ

ن أن يضربوابع إذ ال يستطعو  ؛صرفهم عن تعلم دينهم والينفعهم يف الدنيا ؛يضرهم يف اآلخرة إذ
اِحُر َحي   ْ َُّ أََتى ال ب  إذن اهلل، وق   ال:أح  داً إ انُوا يَ ْعَلُمونَ إىل    ،1َواَل يُ ْفِلُح الس               م  .2َلْو ك  َ

الم عن وواصل الك وقال:"حقيقة ما يصرون إليه من العذاب ما تعلمواه مث عقب على ما تقدم"
 هاروت يفتفس        ري اآلية اليت تلي لوالحظنا هذه اآلية فيها خالف عند املفس        رين قدميا وحديثا 

يع ما ية، أن الشيخ جتنب مجوماروت ويف ملكني بكسر االم وفتح االم مث روايات حول هذه اآل
 آلية ملنهجه الذي سار عليه. شكال يف هذافيها إ
وص القرآن ، يف فهمه للنص        القرآن تفس        ري مجيع جوانب داء برأيه يفس        تدالله يف إبروز ا-11

 بيانرعي، و الفهم النصوص الشعلى ساعد ئد اليت تلفواواحلدي َّ واس تباطه الش خصي، ويذكره ا
 ي َّ قال:فهو ح ،جيبعجاء بيبان خمتص           ر  (الفلق والناس) س           وريتعن   هتفس           ري  ذلك يف

                                                 
 (.62سورة طه اآلية:) -1
 (.112سورة البقرة اآلية:) -2
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رة يف هذه من الش    رور املض    و  ،"والفرق بيتهما أن األوىل اس    تعاذة من الش    رور املض    رة يف األبدان
 1".انالشيط املضافة إىل الناس من شرستعاذة فيها بأمساء املعددة ولذلك كانت اال ؛األرواح
ابع التفس              ري باملأثور قد هيمن عليه، فلم ينح طأن ، ميكن القول خالص              ة القول إنهو 

 و منهجهنج حن ولكن ه ؛وَل ينتصر لفرقة معينة من الفرق بالرأي املذموم، املؤلف منحى التفسري
إىل الغلو، وَل  عتدالعن اال جهأهل الس نة واجلماعة، وَل يتعص ب ملذهب فقهي معني تعصبا َير 

ابع هذا طألن  ؛لمية الواردة يف كتاب اهلل تعاىلمي ل إىل التفس              ري العلمي الذي يبز احلقائق الع
لش         يخ آراء باطلة، بل كان ايف عص         ره، وَل يلو أعناق النص لتأييد  َل يكن س         ائدا التفس         ري
 .2على ذلك كله متحفظا

 
 التفسير  ني: منهجه فيمبحث الثاال

للعلماء يف دراس          ة القرآن وتفس          ريه مناهج متعددة فمنهم من مجع بني الرواية واآلثار والدراية، 
َهه التهذيب والتنقيح كان ، ومنهم من  ةومنهم من مجع الروايات األخبار والقص           ص املدهش           

ق بأذهاهنم ولذا تتعل ؛جانب الدراية االص     حيح من الض     عيف، ومنهم من رع لتلك اآلثار وتُبنيم 
ى اهلل القرآن الذي حتد البالغة والدقائق اللغوية وخفياها، وجوانب إعجاز ثال كش    ف أس    رارفم

ب  ه فص              ح  اء العرب، ومنهم من ك  ان أهتم  ام  ه جب  ان  ب الفروع الفق  ه ل  ذا تتبع اآلي  ات املتعلق  ة 
آن بتأويالت القر  باألحكام وفس رها ووض ح مذاهب الفقهاء واختالفاهتم، ومنهم من قام بتفسري

 نا هذا.إىل يوم األمر طائفيا، واستمر أو يتناسب مع مذهبه وفكره عقدييا سب مااآليات ح
رد األذهان إىل ) التفس    ريبتعامل عن النهج املأنواع عن بيان فيه أما هذا املبح َّ يكون احلدي َّ 

 ه على خمتلف املنهج ق  د يكون منهج  ه يف ال  درس               ة عنوه  ذا أمر جلي املتتبع في   مع  اين القرآن
الس      نة ة من الكتاب و عيالعقائد، والعبادات، واملعامالت، ويف التعامل بالنص      وص الش      ر أص      ول 

 واآلثار الصحيحة.

                                                 
 .122، ص 2جاألذهان إلى معاني القرآن،  ردحممود جومي،  بكر أبو ،السابقيف  -1
 التفسري.ب هه عند تعريفتقدم خترجي -2
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 أوالا:منهجه في العتامل بالنصوص
ُح ما أهبم يف  القرآن، أو1نص    وصكان يتعامل مع    الس    نة أو اآلثار الص    حيحة، أو غريها، ويض     

 أنه ال حيكم بعض إال تفس       ري؛بالرأي املذموم يف النص آخر ويبني، ويهتم باملأثور عموما وجتنبا 
اآلحادي َّ النبوية، واآلثار، س         وى البخاري ومس         لم والرتمذي أحياناً ويذكر األحادي َّ باملعىن 

  غالباً وهذا كثري يف تفسريه.
َوِإَذا رََأى المِذيَن  قوله تعاىل: نص         وص القرآن مبعىن تفس         ري القرآن بالقرآن عندأما تعامله ب-1
رَُكواأَ  رََكاُؤنَا المِذيَن ُكنما َنْدُعو ِمْن ُدوِنَك َفأَْلَقْوا إِلَْيهِ  ش     ْ رََكاَءُهْم قَاُلوا َرب مَنا َهُؤاَلِء ش     ُ ُم اْلَقْوَل ِإنمُكْم ش     ُ

 آية أخرى َتونا كما يف قال:"يف قولكم أنكم عبدحي َّ هذه اآلية ه  عند تفس   ري  يف 2َلَكاِذبُونَ 
ا َكانُوا ِإيمانَا الكالم إىل أن قال س              يكفرون بعبادهتم أي يقولون هلم ما عبدَتونا  3يَ ْعُبُدونَ  م َ

 .4وعبدَت أهواءكم وإذا رأوا أن اجملادلة ال تنفعهم رجعوا"

                                                 
م املقيد الكالهو و ، وعند األص        وليني ما ال حيتمل التأويل حيتمل إال معىن واحد، وقيل: ما ال النص:النص        وص مجع  -1
ن إو  ،ةتلك عش   رة كامل معىن واحداً فقط فهو والنص حنو: ما أن حيتمل؛ إوجممل ،وظاهر، ينقس   م إىل ثالثة أقس   ام:نصو 

ابل  ة ق  ن أظهر يف أح  دَه  ا فهو الظ اهر ومف  ان ك  ا: ن يف أح  دَه  ا أظهر من اآلخر أوالاحتم ل معنيني ف  أكثر فال ب د أن يكو 
املعنيني   أحدرجحان له يفن كان الإو  ،س وحمتمل يف الرجل الش   جاعنه ظاهر يف احليوان املفرت إاحملتمل املرجوح. كاألس   د ف

 الإوحكم الظاهر أن ال يعدل عنه  ،أن ال يع دل عن ه اال بنس               خه وحكم ، وحنوَه ا ،ك العني والقرء  ،أو املع اين فهو اجملم ل
  .بدليل على قصد احملتمل املرجوح وذلك هو التأويل

مكتبة ، مذكرة في أصول الفقه، ه         (1323 تالقادر اجلكين الشنقيطي )حممد األمني بن حممد املختار بن عبد وانظر: 
بعض لجاء ىف القرآن نفسه من البيان والتفصيل  ماواملراد ، 211، ص1م( ج2111، )5ط ،العلوم واحلكم، املدينة املنورة

َتِقيمَ فمثال ) آياته، رَاَط اْلُمس      ْ رَاِط اللمِه المِذي َلُه َما يف (، جاء تفس     ريها يف قوله:) 6( الفاحتة الكتاب اآلية:) اْهِدنَا الص       ص      ِ
 (اَط المِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ ِصرَ (، وقوله تعاىل:)53( سورة الشورى اآلية:)السمَماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َأاَل ِإىَل اللمِه َتِصرُي اأْلُُمورُ 

يِقنَي َمَع المِذيَن أَنْ َعَم اللمُه َعَلْيِهْم ِمَن النمِبي   (، وجاء تفس       ريها يف س       ورة النس       اء يف قوله تعاىل: )2الفاحتة اآلية: ) د  نَي َوالص        
َن أُولَِئَك َرِفيًقا احِلِنَي َوَحس ُ َهَداِء َوالص م ا يف تفس ري الشيخ حممد األمني الشنقطي يضاح البيان القرآن (، كم62( اآلية: )َوالش ُّ

  بالقرآن جيمع اآليات ويفسر بعضها على بعض.
 (.12سورة النحل اآلية:) -2
 (.63سورة القصص اآلية:) -3
 .352، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، حممود جوميالسبابق، أبوبكر يف  -4
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ِبياًل  قوله تعاىل:يف و  لُّ س  َ وقال  ،1َوَمْن َكاَن يف َهِذِه أَْعَمى فَ ُهَو يف اآْلِخَرِة أَْعَمى َوَأض  َ
ُدورِ  عن احلق كقوله تعاىل: اُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الميِت يف الص   ُّ ويف  ،2فَِإن مَها اَل تَ ْعَمى اأْلَْبص   َ

اآلي  ة ق  ال عن طريق النج  اة وقراءة الكت  اب ويقولون ي  اليتين َل أوت كت  اب  ه، ذم ق  ال أبع  د  آخر
اإلس           الم وال ختتص مجاعة ِبكم دون  عنه واس           تطرد من هذا إىل ذكر أنه ال حمايدة يف طريقا
ج، وكان احلرت يف يف القص          ص، والثانية فس          ّ وىل فس          رْت اليت ألية ااآلن فإا وهكذ، 3أخرى"

 وال يطيل. جداً اً منهجه خمتصر 
 4ِديد  شَ وََكَذِلَك َأْخُذ َرب َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمة  ِإنم َأْخَذُه أَلِيم   قوله تعاىل:يف و 

َي اللمُه َعْنُه َعِن النميب  دبعد تفس      ريه هلذه اآلية أورد ح ى، َرض      ِ ، قَاَل:)ِإنم اللمَه يثا َعْن َأيب ُموس      َ
، فَ ِإَذا َأَخَذُه َلَْ يُ ْفِلْتُه(، مُثم َتاَل  اِلَمة  ِإنم ظَ اْلُقَرى َوِهَي  وََكَذِلَك َأْخُذ َرب َك ِإَذا َأَخذَ  لَُيْمِلي لِلظ ماَلِِ

ِديد    يف دفع اإلش    كال يف قوله تعاىل:، و هذه اآلية  وقال مث قرأ رس    ول اهلل 5َأْخَذُه أَلِيم  ش    َ
 ََفَأْغَويْ َناُكْم ِإنما ُكنما َغاِوين6مع قوله تعاىل ، : ْلطَان  َبْل ُكْنُتْم قَ ْوًما  َوَماَكاَن لََناَعَلْيُكْم ِمْن س           ُ

 .1ذلك لنفي السلطان للداعي وهذا إلثبات اإلختيار للمدعو، قال:ألن 2طَاِغنيَ 
َفَدَعا َربمُه  ، وبقوله تعاىل:2نَانُوح  فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ  نَاَدا َوَلَقدْ  ويف تبيني اجململ يف قوله تعاىل:

رْ  ْحر  ، فمثال ذلك يف تفس        ريالقرآن بنظريه من القرآن قوله تعاىل:11َأين  َمْغُلوب  فَانْ َتص        ِ أََفس        ِ
ُرونَ  ك َرْت أَْبَصارُنَا َبْل حَنُْن  وبقوله تعاىل:،11َهَذاأَْم أَنْ ُتْم اَلتُ ْبص ِ َا س ُ  12م  َمْسُحوُرونَ قَ وْ َلَقاُلوا ِإَّنم

                                                 
 (.22) سورة اإلسراء اآلية: -1
 (.46) سورة احلج اآلية: -2
 .324، ص 1جاملرجع نفسه،  -3
 (.112) سورة هود اآلية: -4
ظر يف باب من انتالبخاري، صــحيح جامع الس  ابق، حممد بن إمساعيل البخاري،  يف ،222 ، ص1، جاملرجع نفس  ه -5

 .24ص ، 6حىت، ج 
 (.13) سورة الصفات اآلية: -6
 (.22) سورة الصفات االية: -2
 .512ص ، 2 ج، نفسهاملرجع  -1
 (.25) سورة الصفات اآلية: -2
 (.2) سورة القمر اآلية: -11
 (.14) سورة الطور اآلية: -11
 (.13) سورة احلجر اآلية: -12
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ات  ُهنم أُمُّ  وأم  ا توض              يح اآلي  ة كقول  ه تع  اىل: ُه آي َ ات  حُمَْكم  َ َك اْلِكت  َاَب ِمن  ْ ُهَوال  مِذي أَنْ َزَل َعَلي  ْ
اهب َِات   اْلِكتَ اِب َوُأَخرُ  َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيم   مع قول ه تعاىل:، 1ُمَتش              َ ُأْحِكَمْت آيَاتُُه مُثم ُفص               

 ْقَشِعرُّ اللمُه نَ زمَل َأْحَسَن احلَِْدي َِّ ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ ت َ : ، وال مانع بأن يفّسر بقوله تعاىل2َخِبري  
ْوَن َرب مُهمْ ِمْنُه ُجُلوُد المِذي ، وهكذا كان تعامله يف 4، مبعىن يشبه بعضا يف احلسن والصدق3َن ََيْش َ

 التفسري.
َتطَْعُتْم  :قوله تعاىل عندمبعىن تفس   ري القرآن  5نص   وص الس   نةأما تعامله ب -2 َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اس   ْ

َخَطَب َرُسوُل  ُقوُل:ي َ  ُعْقَبَة ْبَن َعاِمر  عن ا ثبت يف السنة فّسره بقوله:وهي الّرمُي كمف ،6ِمْن قُ ومة  
 . لرمْميُ الرمْمُي َأاَلِإنم اْلُقومَة ا ِإنم اْلُقومةَ  )َأاَل  فَ َقاَل: اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ ومة هَلُْم َما َوأَِعدُّواأ فَ َقرَ   اللمه

واْ  قوله تعاىل:يف و  ره بقوله:أي بش  رك، كما ف ،2ِإميَانَ ُهم ِبظُْلم  المِذيَن آَمُنواْ وَلَْ يَ ْلِبس  ُ فس  ّ
ر قال أصحابه:وأيناَل  وَلَْ يَ ْلِبُسواْ ِإميَانَ ُهم ِبظُْلم   :اهلل، قال:ملانزلت عبدمن حدي َّ  بذلك ُفس  

   .1ِإنم الشرك لظُْلم  َعِظيم   :يظلم؟ فنزلت
ي َئاتِ َما  ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائِرَ  قوله تعاىل:ويف  َهْوَن َعْنُه ُنَكف ْر َعْنُكْم س     َ وقال:"وهي ، 2ُكمْ تُ ن ْ

 .11وعن ابن عباس هي إىل السبعمائة أقرب" ،ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة

                                                 
 (.2) سورة آل عمران اآلية: -1
 (.1) سورة هود اآلية: -2
 (.23) سورة الزمر اآلية: -3
 .63ص ، 1، جمعاني القرآناألذهان إلى  ردمحود جومي،  بكرم السابق، أبويف  -4
أي ، مامهاإولكل قوم سنة و **  من معشر سنت هلم آباؤهم:ومنه قول لبيد يف معلقته ،السنة يف اللغة الطريقة والسرية -5

داللة وله لتقريره ألنه ال يقرر على باطل وقأو  أو فعله ويف اصطالح الشرع هي ما قاله رسول اهلل ، طريقة يسريون عليها
، لفقهفي أصــول ا مذكرة ، د األمني بن حممدحمموهذا عند األص وليني، يف الس ابق،  ن معجزاتإاملعجزة على ص دقة أي 

 .113، ص 1ج
 .215ص، 2جاء يف الرمي وفضله، ج  باب مايف لتفسريسنن سعيد بن منصور، ا انظر (،12) سورة األنعام اآلية: -6
 (.52) سورة األنفال اآلية: -2
(، تفس   ري س    ورة 4226) ، رقم احلدي 513َّ، ص 1يف ج صـــحيح البخاري،ع جام، الس   ابق، حممد بن إمساعيليف  -1

ْرَك لظلم عظيم كتاب التفس       ري، باب:  لقمان رِْك بِاللمِه ِإنم الش         ( يف 6211رقم احلدي َّ )  264، ص 12، جاَل ُتش       ْ
 استتابة املرتدين، باب إمث من أشرك باهلل.

 (.31) النساء اآلية:سورة  -2
 .115، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  بكر السابق، أبويف  -11
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أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم  :ومن قوله تعاىلالص  حيحة من أقوال الص  حابة والتابعني،  1أما تعامله باآلثار-3
 بن اهلل ذه اآلية ذكر قول عبدهل هاآلية بعد تفس         ري  2َلُه َجنمة  ِمْن خنَِيل  َوأَْعَناب  جَتْرِيَأْن َتُكوَن 

الرجل عمل بالطاعات مث بع َّ له الش     يطان فعمل  "هو عباس إما فائدة أو تفس     ريا منه، وقال:
ُ الل مُه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلمُكْم    :مث ختم اآلي ة بقول ه ب املع اص              ي حىت أحرق أعم ال ه" َذلِ َك يُ بَ ني  ك َ

 .3تَ تَ َفكمُرونَ 
ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقرَ  ويف قوله تعاىل: إن للش             يطان ملة بابن آدم  حي َّ قال: ،4الش             م

وللملك ملة به، فأما ملة الش            يطان فإيعاد بالش            ر وتكذيب باحلق، وأما ملة امللك فإيعاد باخلري 
باحلق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل ومن وجد األخرى فيعوذ من الشيطان مث قرأ  وتصديق
  5اآلية.

اَل َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ق َ اَل:ق  َ وقي ل مل  ة أي اخلطرة الواح  د من اإلمل  ام وهو القرب من الش              ئ، 
وُل اللمِه  َمَلَكاِن  َما) َرس      ُ ِبُح اْلِعَباُدِفيِه ِإالم  َحُدَُهَا:اللمُهمم أَْعِط ُمْنِفًقافَ يَ ُقوُل أَ  يَ ْنزاَِلنِ ِمْن يَ ْوم  ُيص      ْ

ًكا تَ َلًفا َخرُ  َخَلًفا َويَ ُقوُل اآْل  أَلُ  يَاأَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ويف قوله تعاىل: 6(.اللمُهمم أَْعِط ممُْس       ِ وا اَلَتس       ْ
أَُلوا  ؤُْكْم َوِإْن َتس        ْ َياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتس        ُ َها ِحنَي يُ نَ زمُل اْلُقْرآنُ َعْن َأش        ْ َأْو  :قوله تعاىليف و ، 2َعن ْ

اح يَ ْعُفوَ  َدُة الن ك َ ا  "الويل إذ الزوج فيرتك هلا الكل، وعن ابن عباس وهو:وق ال 1ال مِذي بِيَ ِدِه ُعق ْ
  2.ك"كانت حمجورة فال حرج يف ذل

                                                 
 .أو إىل الصحابة والتابعني  التابعني متصل السند إىل رسول اهلل رادبه ما أسند إىل الصحابة أواملمجع أثر و  - 1
 (.266) ية:ة اآلسورة البقر  -2
 .56، ص 1، جاملرجع نفسه (212) سورة البقرة اآلية: -3
 (.261) سورة البقرة اآلية: -4
، وقال 221، ص 5هذه اآلية ج ب التفسري سورة البقرة عند تفسري، كتاسنن الترمذيالس ابق، حممد بن عيسى، يف  -5

 غريب وهو من حدي َّ أيب األحوص . الرتمذي حدي َّ حسن

صـــــــــحيح ، ، واحلدي َّ يف الس            ابق، حممد بن إمساعيل52، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، قالس            ابيف  -6
 .121، ص 2، يف كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعاىل:)َفَأمما َمْن أَْعَطى َوات مَقى َوَصدمَق بِاحلُْْسىَن( جالبخاري

 (.111) سورة املائدة اآلية: -2
 (.232) سورة البقرة اآلية: -1
 .42، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، يف السابق، أبوبكر حممود جومي -2
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بُ َلَنا يَ ن مُهمْ  لَنَ ْهدِ  ِفيَنا َوالمِذيَن َجاَهُدوا قوله تعاىل:يف و   إلينا، وقال:"أي طرق الس   ري،1س   ُ
َّنا إ رمحه اهلل العزيز ا قاله عمر بن عبدمب، واس    تدل 2)من عمل مبا علم علمه اهلل( "قال النيب 

منا، ألورثنا عل علمنا ببعض ما جهلنا، تقص        رينا يف العمل مبا علمنا ولو بنا عن علم ما قص        ر
حي َّ قال:الش     يخ أبو بكر . 3اهلل ويعلمكم اهلل" "واتقوا اهلل تعاىل:يقوم به أبدا ننا قال  علما ال

اليفيت أحدا يف حكم ش  يء من األش  ياء بعد  جومي حول هذه اآلية على أهنا تدل على أنه 
بع د وف ات ه ف إنه كاذب ومكّذب للقرآن فال يتبع  وف ات ه، فمن ادعى أن ه يلتقي علم ا من النيب 

أقوال الصحابة  ه  يف ذكرأما اعتمد 4لكم وممايت خري لكم". "حيايت خري يف ش يء ويف احلدي َّ
بن أيب  وعلي لم أجد من الص        حابة غري عبد اهلل بن عباس فوقد تتبعُت تفس        ريه  والتابعني
 ، ومن التابعني  عمر بن عبد العزيز الضحاك، والزهري.طالب 

 ثانياا: منهجه في الدراسة عن أصول العقائد
وينتمي إىل مذهب أهل الس        نة واجلماعة منهج ، ائدالعقكان يتعامل يف الدراس        ة عن أص        ول 

الس    لف يف العقائد، معتمدا على النص    وص الص    حيحة من الكتاب والس    نة، وما عليه الس    لف 
 .5الصاحل رمحهم اهلل

                                                 
 (.62) سورة العنكبوت اآلية: -1
واحلدي َّ موض   وع من أجل خراش بن عبد اهلل، وانظر ناص   ر الدين األلباين، س   لس   لة األحادي َّ الض   عيفة واملوض   وعة،  -2

 .416-414، ص2(، ج225برقم احلدي َّ )
اللفظ، ومبا أن الشيخ أورد احلدي َّ  حدي َّ صحيح هبذا يوجد ، أما بالنسبة احلدي َّ ال531، ص 1، جاملرجع نفسه -3

 باملعىن.
  .152، ص 1، جاملرجع نفسه -4
لى أن املراد ح عاص        طال، ويف مبعىن:يف طريقه الذي س        لكه، طريقه الذي ذهب منه وس        لكهمعىن الس        لف يف اللغة  -5

 رجحه على مس    لكاً س    لكه وقوالً له، أي:ره ويرجحه، ويس    مى مذهباً باملذهب القول الذي يقتدى به بعده، أو الذي َيتا
قول قاله إمام جمتهد  كل  أما املذاهب فرياد هبا األقوال اليت تنس               ب إىل أرباهبا، ويطلق املذهب على ؛غريه بدليل اقرتن به

مذهب أهل  ،هنا أض  اف املذهب إىل أهل احلدي َّ َل يقتد به، وهومتمس  ك به، س   واء  اقتدي به فيه أو جمتهد و  مات وهو
من الكتاب  أعطين دليال ، وتقابل القرآن، فأنت تقول:أحادي َّ النيب  تطلق السنة على، و ي َّ أهل السنة واجلماعةاحلد

)لتتبعن  وقال: ،   بينها النيبومن السنة ومرادك بالسنة األحادي َّ، فجعلت األحادي َّ هي السنة؛ ألهنا الطريقة اليت
فية يس    مون قيدة الس    لواحلاص    ل أن أهل الع س    نة على العقيدة الس    ليمة،مث أطلقت ال، َنِن من كان قبلكم( يعين:طرقهمس    َ 

 ةاجملتمعون على احلق واخلري، والذين جتمعهم عقيد(، و)أه ل اجلم اع ة(، ويراد ب اجلم اع ة:)أه ل الس               ن ة)أه ل احل دي  َّ(، و
ط فإن دعوهتم حتي ،فهو حي َّ على لزوم مجاعة املس    لمني، :)عليكم باجلماعة( قال، س    ليمة ولو كان غريهم أكثر منهم
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إَِلَه ِإالم ُهَو  اللمُه اَل   قوله تعاىل: عنده تفس      ري يف  ائدالعقتعامله يف الدراس      ة عن أص      ول أما -أ 
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ  َنة  َواَل نَ ْوم  َلُه َما يف الس      م  :قال الش      يخ جومي 1احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه س      ِ

 دبر كل يف  "من قَ رَأَ آيَة اْلُكْرِسيّ  ولذا قال: ؛هليةاشتملت على أمهات املسائل اإل "هذه اآلية قد
اَلة َمْكُتوبَة  َأن مَيُوت"ص       َ قال من رأها إذا أن ، وواص       ل الكالم إىل 2َل مينعُه من ُدُخول اجْلنمة ِإالم
 ه  ا 3"بيات حوله،ه اهلل على نفسه وجاره جاره واألأخذ مضجعة آمن

ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو قوله تعاىل:يف و  ِهَد اللمُه أَنمُه اَلإَِلَه ِإالم ِط اَلإَِلَه  قَاِئًما اْلِعْلمِ  ش      َ بِاْلِقس      ْ
وعند ما كمل تفسري هذه اآلية وقال:"يف صنعه فالعزة تالئم الوحدانية  ،4اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  ِإالم ُهوَ 

 .5واحلكمة تالئم القيام بالقسط
َرة  ِإىَل َرب  َهانَاِظَرة   قوله تعاىل:يف و  وتعاىل يف وقال:"أي يرون اهلل س     بحانه  ،6ُوُجوه  يَ ْوَمِئذ  نَاض     ِ

 .اآلخرة"إثبات الرؤية اهلل يف اآلخرة
وَل  ما يفقلُت هذا يؤد جاء يف الص     حيح، من حدي َّ َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل:قَاَل النماُس:يَا َرس     ُ

ارُّوَن يف  :فَ َقاَل النميبُّ  َهْل نَ َرى َرب مَنا َعزم َوَجلم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة؟ ،اللمهِ  ْمِس لَْيسَ )نَ َعم َهْل ُتض      َ  الش      م
( قَاُلوا:اَليَا َرُسوَل اللمِه قَاَل: (لَي ْ  )َهْل ُتَضارُّوَن يف اْلَقَمرِ  ُدونَ َها َسَحاب   َلَة اْلَبْدِر لَْيَس ُدونَُه َسَحاب 

 .2َك(لِ )فَِإنمُكْم تَ َرْوَن َربمُكْم َعزم َوَجلم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكذَ  قَاُلوا:اَل يَا َرُسوَل اللمِه قَاَل:

                                                 

ام بتفريغها موقع دروس صوتية ق، أهل السنة اعتقاد، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جبين، انظر هبم من ورائهم
 .23، ص 1جاألذهان إلى معاني القرآن،  رد ، يف السابق، أبو بكر حممود جومي،5، 3، جالشبكة اإلسالمية

 (.254) سورة البقرة اآلية: -1
 .112، ص 1، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل، جيلةلعمل اليوم والاإلمام النسائي، يف السابق،  -2
 .53، ص 1، جاملرجع نفسه -3
 (.11) سورة آل عمران اآلية: -4
 .65، ص 1ج، املرجع نفسه -5
 (.23-22سورة القيامة اآلية ) -6
حلدي َّ ، رقم اإثبات رؤية املؤمنني رهبم يف باب، كتاب اإلميان، صـــــــحيح مســـــــلمالس         ابق، مس         لم بن احلجاج، يف  -2
 .164 - 136، ص 1(، ج112)
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لفظ  ،1ُهَوالمِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستمِة أَيمام  مُثم اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  قوله تعاىل:ويف 
 3وأحيانا يقول باملتشاهبات. 2اإلستواء حي َّ قال:"أكب خلق اهلل استواء يليق به".

فمثال ذلك  يف  ،(اجلاللني لألص  ل )تفس  ريتبعاً  ص  فات اهلل تعاىل:الما يتعلق بآيات أما في-ب
اِفرِينَ  قول  ه تع   اىل: يف نفي ص              ف  ة احملب   ة بُّ اْلك  َ َه اَلحي   ُِ ِإنم الل  م ُه اَل  وقول  ه: ،4ف  َ بُّ  َوالل   م حي   ُِ

ويف اآلية اآلوىل قال فيه إقامة الظاهر مقام املضمر:أي ال حيبهم مبعىن أنه يعاقبهم،  ،5الظماِلِمنيَ 
واآلية التالية الحيب الظاملني أي يعاقبهم وهكذا عّطل اجلاللني الس يوطي صفة البغض، وصرفها 

 6عن ظاهرها إىل العقاب.
دم احملبة، زم عفالعقاب ال ؛ئج عدم حمبة اهلل هلم أن يعاقبهمفقلت والص         واب أن من نتا

ُتهُ   ويف قوله تعاىل:، وليس هو مرادفه ا يًعا قَ ْبض              َ أي:  َوَما َقَدُروا اللمَه َحقم َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ
َماَواُت َمْطوِيمات  بَِيِميِنهِ مقبوض  ة له، يف ملكه وتص  رفه  ْبَحانَُه  أي بقدرته يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالس  م س  ُ

  ،2ُيْشرُِكونَوتَ َعاىَل َعمما 
الف ملا ، وخاللفظ فقلت ليست القدرة هي معىن اليمني، فهذا عدول وفرار عن ظاهر

 "وما عظم اهلل حق عظمته، حي َّ قال: ؛الطبي قاله ابن جرير فهمه السلف، والصواب ما
يًعا : ثان وقولهو إىل عبادة األء املشركون باهلل الذين يدعونك هوال  َم اْلِقَياَمةِ يَ وْ  قَ ْبَضُتهُ َواأْلَْرُض مجَِ

 َمْطوِيمات  بَِيِميِنهِ  كلهاَوالسمَماَواتُ  يقول تعاىل ذكره واألرض كلها قبضته يف يوم القيامة
، وروي َمْطوِيمات  ه: ، واألرض مرفوعة بقوليَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   فاخلري عن األرض منتهاه عند قوله
ا يف ميينه عأهنم كانوا يقولون األرض والسموات مجي مجاعة غريه:عن ابن عباس رضي اهلل عنهما و 

 1ضون يف مشاله"إه  .ر بل السموات يف ميينه، واأل آخرون: يوم القيامة، وقال
                                                 

 (.4) ية:سورة احلديد اآل -1
 .212، ص2ج  األذهان إلى معاني القرآن ردأبو بكر حممود جومي،  يف السابق، -2
اهِبَات   عند قوله تعاىليف تفس  ريه  -3 وقال:"التفهم معانيها كأوائل الس  ور وآيات الص  فات واألمساء اإلهلية"  َوُأَخُر ُمَتش  َ

 .63، ص 1ج  املرجع نفسه،
 (.32) سورة آل عمران اآلية: - 4
 (.52) سورة آل عمران اآلية: -5

 .45، ص 1ج املرجع نفسه، -6
 (.62) اآلية: سورة الزمر -2
 .324، ص 21ج القرآن، جامع البيان في تأيل آيانظر حممد ابن جرير الطبي،  -1
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اق   ويف قوله تعاىل: ُف َعْن س   َ ، وقال:هو عبارة عن ش   دة األمر يوم القيامة يَ ْوَم ُيْكش   َ
َتِطيُعونَ  للحس      اب واجلزاء، يقال كش      فت احلرب عن س      اق ُجوِد َفاَلَيس      ْ  1َويُْدَعْوَن ِإىَل الس      ُّ

فقلت املراد يف اآلية أن اهلل تعاىل يكش    ف عن س    اقه يوم القيامة ليس     جد كل مؤمن ومؤمنة، ملا 
َي اللمُه َعْنُه قَاَل مسَِْعُت النميبم  ورد عن النيب  ِعيد  َرض     ِ ُف َرب َُّنا َعْن  يَ ُقوُل: َعْن َأيب س     َ )َيْكش     ِ

نْ َيا رِيَاًء َومسُْ س        َ  ُجُد يف الدُّ ُجُد َلُه ُكلُّ ُمْؤِمن  َوُمْؤِمَنة  فَ َيب َْقى ُكلُّ َمْن َكاَن َيس        ْ َعًة فَ َيْذَهُب اِقِه فَ َيس        ْ
 وهو الراجح الصحيح يف املسئلة. 2لَِيْسُجَد فَ يَ ُعوُد َظْهرُُه طَبَ ًقا َواِحًدا(

 والتدبري يرجع األمر مُثم يَ ْعرُجُ  َماِء ِإىَل اأْلَْرضِ اأْلَْمَر ِمَن الس             م  يَُدب  رُ  قوله تعاىل: ويف
 ََنة  ممما تَ ُعدُّون وهذا التفس        ري هلذه الكلمة فرار من ص        فة  ،3إِلَْيِه يف يَ ْوم  َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف س        َ

"وأوىل األقوال يف ذل ك عندي  :ص              واب م ا ق ال ه ابن جرير الطبيالعلو إىل ش              يء آخر، وال
إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره  يدبر األمر من املاء بالص         واب قول من قال:معناه:

ذلك اليوم يف عروج ذلك األمر إليه ونزوله إىل األرض ألف س         نة مما تعدون من أيامكم، مخس 
 4مئة يف النزول، ومخس مئة يف الصعود ألن ذلك أظهر معانيه، وأشبهها بظاهر التنزيل".

يف يَ ْوم  َكاَن إىل مهبط أمره من الس              ماء  تَ ْعرُُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح إِلَْيهِ  تع اىل:وقول ه 
َنة   نَي أَْلَف س  َ يص  عد إىل  والص  واب أن يقال:إن املالئكة والروح هو جبيل ،5ِمْقَدا رُُه مَخْس  ِ

 أي إىل اهلل تعاىل. ُة َوالرُّوُح إِلَْيهِ تَ ْعرُُج اْلَماَلِئكَ اهلل تعاىل، واهلاء ضمري عائد على اهلل يف قوله 
َماءِ  ويف قوله تعاىل: قال الش   يخ أبوبكر جومي هذه اآلية كغريها  ،6أَأَِمْنُتْم َمْن يف الس   م

من اآليات املتش اهبات مثل يف ص فة اإلس تهزاء، والسخرية، واملكر والوجه، واليد والعني والكالم 
تَ َوىالرم والس         اق وكما تقدم واإلس         تواء  ، "فإننا نؤمن هبا كما ورد مع 2مْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اس         ْ

اعتقادنا بأن اهلل تعاىل منزه عن كل ما يشكل مما يعين جتسيما أو تشبيهاً"، ولكن ما قال اإلمام 

                                                 
 (.42) سورة القلم اآلية: -1
 .152،  ص 6( ج 4212، برقم احلدي َّ )صحيح البخاريبن إمساعيل،  حممد السابق،يف  -2
 (.5) سورة السجد اآلية: -3
 .162، ص 21، ج جامع البيان في تأيل آي القرآنحممد ابن جرير الطبي،  يف السابق، -4
 (.4) سورة املعارج اآلية: -5
 (.12-16) سورة امللك اآلية: -6
 (.5) سورة طه اآلية: -2
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َماءِ  املفس         رون ابن جرير الطبي، يقول تعاىل ذكره، َأْن ن أيها الكافرو  أَأَِمْنُتْم َمْن يف الس         م
َف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذاِهَي ََتُورُ  أَْم أَِمْنُتْم  يقول:فإذا األرض تذهب بكم وجتيء وتضطرب، ََيْس ِ

 ،1َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا وهواهلل َمْن يف السمَماءِ 
ألن أهل الس              نة  ؛من الش              بهة اآليات ليس فيها أدىن إش              كال بدالن هذه إفقلُت 
أن اهلل تعاىل يف الس ماء على عرشه فوق عباده، كما دل عليه الدليل على ذلك واجلماعة آمنوا ب

)َأالَ تَْأَمُنوين َوأَنَا أَِمنُي َمْن  فَ َقاَل: حدي َّ َأيب َسِعيد  اخْلُْدرِي  قوله من  ما ثبت يف الص حيحني
   2يف السمَماِء(،

ارك: "وقيل البن املب يف كل مكان"إن اهلل يف الس             ماء، وعلمه  وقال مالك بن أنس رمحه اهلل:
مام أمحد بن اإللى عرش           ه، بائن من خلقه، وبه قال "بأنه فوق مساواته ع مباذ نعرف ربنا؟ قال:

 3حنبل.
القول يف الس           نة اليت أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل  وقال اإلمام الش           افعي:

، وأن اهلل على  وأن حممدأ رس    ول اهلل س    فيان، ومالك وغريَها:اإلقرار بش    هادة ال إله إال اهلل،
وقال أبو  4عرش   ه يف الس   ماء، يقرب من خلقه كيف ش   اء، وينزل إىل الس   ماء الدنيا كيف ش   اء.

 5أن اهلل يف السماء فقد كفر". "من أنكر حنيفة رمحه اهلل:
وقد ورد يف القرآن يف س       بعة مواض       ع، وهي س       ورة األعراف  6س       تواءقلت أما ص       فة اال

 (،52) الفرقان اآلية: (،5) اآلية: (، وطه2) ية:اآل (، والرعد3ويونس اآلية:) (،54ي ة:)اآل

                                                 
 .513، ص 23، ج جامع البيان في تأيل آي القرآن حممد بن جرير الطبي، ،يف السابق -1
 ، يف باب بع َّ علي بن أيب طالب رض        ي اهلل عنه، برقم احلدي َّصــــــحيح البخاريالس        ابق، حممد بن إمساعيل، يف  -2
 .163، ص 5( ج 4351)
 قطف الثمره (، 1312ت) انظر حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري، أبو الطيب، -3

ة، ط، اململكة العربية الس  عودي-وزارة الش  ؤون اإلس  المية واألوقاف والدعوة واإلرش  اد  ، الناش  ر:في بيان عقيدة أهل األثر
 ه (،1421، )1
 .464، ص 1، جمجموع فتاوى ابن تيميةالسابق، شيخ اإلسالم ابن تيمية عبد احلليم، يف  -4
ململكة مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ا ، الناش    ر:إثبات صــــفة العلوعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة،  انظر -5

 .112-116، ص 1م(، ج1211 -ه 1412، ) 1العربية السعودية، ط، 
 كما قال الشيخ اإلسالم ابن تيمية: فعند أهل السنة على قولنيمعناها  -6
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ند عليه جدال ع اليت ثارو  وردت فيها فهذه املواض  ع ؛(4) اآلية: احلديدو  ،(4) الس  جدة اآلية:و 
ض كيفية اإلس   تواء تفوي به أما اكتفاء بقوله اس   تواء يلق به، لكن إن كان املؤلف يريد ؛املفس   رين
ألن الكيفي ة على الوج ه اآلئق ب ه س              بح ان ه وتع اىل، ال يعلم ذل ك إال اهلل كم ا ق اله  ؛رارفه ذا ف

وأما إن كان يريد بذلك  ؛والكيف جمهول والس      ؤال عنه بدعة( )اإلس      تواء معلوم1مالك رمحه اهلل
ألن  ؛شس     تواء على العر هذا فرار من إثبات ص     فة العلو واالأن معىن اإلس     تواء نفس     ه جمهول، ف

 ؛كال املعنيني  ارة املؤلفني حتتملستقرار، وعبتفاع واالر واال العلو ستواء معناه:السلف ذكروا أن اال
 .ستواء معلوم(وغريه )اال اهلجرة إمام دار قال ستواء، كماولكن السلف َل جيهلوا معىن اال

 ؛نادراً جداً  بأمسائهم إال على بعض املخالفيه، يف تفس       ريه َل يس       م  جومي الش       يخ  ردّ  قدو -ث
الذين ينكرون  د على املعتزلةولكن قدر عليهم ض   منا فمثال يف اآلية الس   ابقة س   ورة القيامة فيه ر 

 هكر ذ ة اهلل، وبعض األش    اعرة الذين ينفون ص    فة الس    اق يف قوله يوم يكش    ف عن س    اق، مث رؤي
يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ُقْل  يف قوله تعاىل: موض    عني من تفس    ريه عن فرقة القادرية والتجانية الص    وفية،

ْيًئا َواَل ي َ  رَِك ِبِه ش    َ اللمَه َواَل ُنش    ْ نَ ْعُبَد ِإالم َنُكْم َأالم نَ َنا َوبَ ي ْ َواء  بَ ي ْ ا  تمِخذَ تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمة  س    َ َنا بَ ْعض    ً بَ ْعض    ُ
ن عو قال:"هنا دخل بعض ارباب الطرق من املش              ايخ الذين َيرت حي َّ  ،2أَْربَ ابً ا ِمْن ُدوِن الل مهِ 

فيلزمون أتباعهم باتباعها، فهم   أحكاما وش      روطا ليس      ت يف كتاب اهلل وال يف س      نة رس      وله
ُكْم نِْعَميِت )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَليْ  بذلك قد ض   لوا وأض   لوا، وخالفوا نص القرآن

                                                 

ىل املعاين بقول أو )و  ال يف تفسريه بعد أن ذكر اخلالف:وهو الذي رجحه ابن جرير ق، مبعىن ارتفع إىل السماء القول األول
برهن بقدرته، وخلقهن سبع مساوات( اه. وذكره  عال عليهن وارتفع، فد: ىَل السمَماِء َفَسوماُهنم مُثم اْستَ َوى إِ  اهلل جل ثناؤه:

تَ َوى) ري الس  لف، وذلك َتس  كا بظاهر لفظالبغوي يف تفس  ريه قول ابن عباس وأكثر مفس   فية هذا ض  ا لعلم كي، وتفوي(اس  ْ
 .تعاىل االرتفاع إىل اهلل
تفسري  ة، والبغوي يف سورة البقر وإىل هذا القول ذهب ابن كثري يف تفسري ،االس تواء هنا مبعىن القصد التام أن القول الثاين:

م َن معىن ا )أي: قص   د إىل الس   ماء، واالس   تواء ها س   ورة فص   لت، قال ابن كثري: ، (لقص   د واإلقبال، ألنه عدي بإىلهنا ض   ُ
تَ َوى) رفا للكالم عن ظاهره، ألن الفعلوهذا القول ليس ص    ، عمد إىل خلق الس    ماءوقال البغوى: )أي: ن ِبرف اقرت ( اس    ْ

، وهو إثبات هذه الص       فة هلل تعاىل كما أثبته الس       لف الص       احل خالفا للمعطلة واملعتزلة واجلهمية غاية واالنتهاءدل على الي
 وغريهم.

 . 1111، ص 3، ج مجموع الفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةبن تيمية شيخ اإلسالم، احلليم السابق، عبد يف  -1
 .(63) سورة آل عمران اآلية: -2
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اَلَم ِديًنا( س  ْ يُت َلُكُم اإْلِ ول قالحظوا األمة اإلس  المية، وما  النبوة وفرقواالوالية على  ومحلوا 1َوَرض  ِ
ُهْم يف َشْيء ( ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا )ِإنم المِذيَن فَ رمُقوا اهلل تعاىل: العلم باجلهل، إنا  توا وأما 2َلْسَت ِمن ْ

 إنا باجلهلعلم ال وأما توا)وقال:الش   يخ هلل وإنا إليه راجعون اللهم الهنلكنا مبا فعل الس   فهاء منا"
 3(.هتلكنا مبا فعل السفهاء إليه راجعون اللهم ال هلل وإنا
اِمرِيُّ  قول ه تع اىل يفو  ا َخْطبُ َك يَ ا س              َ "فعبدوا العجل  وقال: حي َّ قال: ،4قَ اَل َفم َ

ية يف مجاعة ما يقول س   يدنا الفق س   ئل اإلمام أبوبكر الطرطوش   ي: بالطبل والرقص، ويف القرطيب:
، مث أهنم يض     ربون بالقض     يب على ش     يء وذكر حممد  ذكر اهلل تعاىل:جيتمعون ويكثرون من 

من الطبل، ويقوم بعض هم يرقص ويتاجد حىت يقع مغش يا عليه وحيضرون األشياء يأكلونه، فهل 
احلض   ورمعهم جائز أم ال؟ أفتونا يرمحكم اهلل، اجلواب:يرمحك اهلل مذهب الص   وفية بطالة وجهالة 

، أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه ب اهلل وس       نة رس       وله وض       اللة، وما اإلس       الم إال كتا
ختذ هلم عجال جس     دا له خوار، فقاموا يرقص     ون حوله ويتواجدون فهو ا أص     حاب الس     امري ملا

دين الكفار وعباد العجل، وأما الطبل فأول من اختذه الزنادقة ليش       غلوا به املس       لمني عن كتاب 
على رؤس           هم الطري من الوقار، فينبغي  كأمامع أص           حابه   اهلل تعاىل، وإَّنا كان جملس النيب 

واليوم  ل ألحد يؤمن باهللللس       لطان ونوابه أن مينعهم عن احلض       ور يف املس        اجد وغريها، وال حي
أن حيض       ر معهم أو يعينهم على باطلهم، وهذا مذهب مالك، وأيب حنيفة، والش       افعي،  اآلخر

فسريه حىت فيها جدال يف ت ذا من املواضع اليت ثارفه ؛"اه  وابن حنبل وغريهم من أئمة املسلمني
ة الصوفية، املبتدعة من القادرية والتجاني بعض وخاصةفيه بعض خمالفه مينعون الناس عن اطالع 

 يف الدراس           ة عن أص           ول ملهتعا، وهذه أهم  ألنه ش           اهد وعاش معهم من اجملتمع اليت عافيه
 .العقائد

س   ائل العقائد، وينتمي إىل مذهب الس   لف يف مبيف الدراس   ة عن أص   ول خالص   ة الكالم 
ش  به ت د، وهو على منهج أهل الس  نة واجلماعة يف القول بالتوفيق يف أمساء اهلل وص  فاته، واليالعق

                                                 
 .(3) سورة املائدة اآلية: -1
 .(151سورة األنعام اآلية ) -2
 .23ص ، 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  بكر أبوالسابق، يف  -3
 (.25) سورة طه اآلية: -4
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ر وال تعطل وال ر كما فس   ّ وقد ، كما س   بق  وأص   حابه والتابعني النيب  تؤول، وال تكييف ويفس   ّ
  تفسريه.األمساء والصفات، يفآيات بعقيدة األشاعرة، فيما يتعلق بتأثر 
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 رابعاا: منهجه في الدراسة عن أصول العبادات
ص   وم من الطهارة والص  الة وأحكام اليتعلق  كان يتعامل عن أص  ول العبادات يف الفقه فروعه ما

الفقيه  ة املبني  ة عى م  ذه  ب م  ال  ك،  ؤهظهرت آراف ؛جتم  اعي  ة، واملع  امالتحك  ام االاألواحلج، و 
ويشري إىل مذاهب أخرى، وَل يسلك طريق التعصب من إخضاع اآليات حىت توافق مذهبه كما 

 ةالكيالفروع، فخص   ص   ه للمذهب امل قوال أص   حاب املذاهب األربعة يفباأل يفعل البعض، وأورد
تفس  ريه، يف جداً  ه إال نادراً في َل يتناول س  ألة أص  وليةملبالنس  بة  أما ؛األحكاميات ه لآليف تفس  ري 

ص الشرعية يستدل به الن ،يف تعامله مع النص القرآين ضمناً يذكر مس ألة من مس ائل األص ولية و 
وأن الش        يخ جومي ما من آية تناولت فيها مس        ألة من قبل خمتلف تفس        ريه لآلية أو احلدي َّ، 

فقهية إال بنّي فيها وخاصة فيما يتعلق بأحكام الصالة من آداهبا وسننها وواجباهتا فرضا ونفلها، 
 األمثلة ، يفملنهجه خمتص              راً  ةنبه فيه، مراعا أحكام العبادات إالبالزك اة ال مير وك ذل ك أحك ام 

 :آلتيةا
ُحوا قوله تعاىل:العبادات وما يتعلق بالطهار يف  عامله معيف ت-1 ُكمْ  َواْمس       َ حي َّ  ،ِبُرُءوس       ِ

ألص   قوا املس   ح هبا من غري إس   الة ماء والبد من مجيع الرأس إىل  يالباء لإللص   اق أ 1قال الش   يخ
ا قول فهذ ؛آخر ما نبت منه الش             عر ومجيع اجلمجمة كما جيب مس             ح مجيع الوجه ىف التيمم

لق قدر ما ينط ييفة وجب مس         ح ربع رأس وقال الش         افعاهلل، وقال أبوحن ماهمالك وأمحد رمح
ة مس   ح الرأس وخالف العلماء لقلت كأنه تعرض ملس   أ 2اس   م جنس إخل. عليه اس   م امس   ح وهو

اَلِة َوِإن مَهاقوله تعاىل:يف الص          الة وما يتعلق عليه؛  ْبِ َوالص          م َتِعيُنوا بِالص          م ريَة  ِإالم َعَلى َلَكبِ  َواس          ْ
ِعنيَ  ، وأحياناً يذكر ص    حيح 4" كان إذا حزبه أمر بادر إىل الص    الة" ، وقال يف احلدي 3َّاخْلَاش    ِ

البخاري وص            حيح مس            لم وبعض أص            حاب الس            نن وال حيكم عليه، ويذكر الذين خّرجوا 

                                                 
 (.5) سورة املائدة اآلية: -1
 .132ص، 1ج األذهان إلى معاني القرآن، ردحممود جومي،  بكر أبوالسابق، يف  -2
 (.45) سورة البقرة اآلية: -3
ِإَلَه اَل:" اَل َذا َحَزبَُه أَْمر  قَ ويف رواية أخرى" َكاَن إِ "ِإَذا َحَزبَُه أَْمر  َصلمى" ولرمبا أو رد احلدي َّ باملعىن أما الصيحيح، َكاَن  -4

ِرمُي، الرواي ة الألوىل عند حذيفة بن اْلَعِظيُم، اَل ِإلَ َه ِإالم الل مُه َربُّ اْلَعْرِش اْلكَ ِإالم الل مُه احْلَِليُم اْلَعِظيُم، اَل ِإلَ َه ِإالم الل مُه َربُّ اْلَعْرِش 
 .33، ص 4مام أمحد، جاإلالسابق، أمحد بن حنبل، مسند يف انية عند ابن عباس كالَها اليماين والث
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وقد  ،1هِ اللم  َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِرِ  ِإنم الصمَفا األحادي َّ يف كتبهم كما يف تفسريه عند قوله تعاىل:
"أبدأ  ، وحدي 2َّواه البيهقي( وقال ر اْسَعْوا فَِإنم اللمَه َكَتَب َعَلْيُكْم السمْعيَ فريض يته بقوله ) بني 

  3مبا بدأ اهلل به  وقال رواه مسلم.
انِِتنيَ  :وقول   ه تع   اىل ِه ق   َ قي   ل معىن القنوت ك   ل ط   اع   ة"ك   ل قنوت يف القرآن فهو  ،4َوُقوُموالِل   م

اَلِة ُكنما نَ تَ "َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَاَل:طاعة"وقيل معناه الس   كوت أي س   اكتني حلدي َّ  َكلمُم يف الص   م
 5.ُكوتبِالسُّ  َفأُِمْرنَا َحىتم نَ زََلْت َهِذِه اآليَُة:"ُيَكل ُم َأَحُدنَا َأَخاُه يف َحاَجِته

بأن  قال الشافعى: ،6فَات  َباع  بِاْلَمْعُروفِ  َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيء   :قوله تعاىل ويف
لواجب يفيد أن الوجب أحدَها، والثاىن ا تباع على العفوبالعف وترتيب اال يطالبه بالدية

  .2ء عليه وعليه مالك ورجعيش عفا وَل يسمها فال القصاص والدية بدل عنه فلو
يت  :جتماعية يف قوله تعاىلتعامله فيما يتعلق باألحكام اال-2 قبل ،  1أَْرَضْعَنُكمْ  َوأُممَهاُتُكُم الالم

 حنيفة وال بد أن يكون مخس رضعات عند ولني ولو مبصة وحدة عند مالك وأيباستكمال احل
بَانِ فَِبَأي  آاَلِء َرب ُكَما  :، ويف قوله تعاىل2الشافعى كما بينه احلدي َّ وزوجات الدنيا  ،11ُتَكذ 
ن كن ىف الدنيا ثيبات وهذا على مذهب اجلمهور، من أن اجلن يدخلون إميكن أبكار ىف اجلنة و 

                                                 
 (.151) اآلية: سورة البقر -1
وجوب يف باب  الســنن الكبرى للبيهقي، ه                 (451)ت :البيهقي علي بن موس  ى، اخلراس  اين، أمحد بن احلس  ني بن -2

 .151ص ، 5ج، (م 2113 -ه  1424)، 2ط الطواف بني الصفاء واملروة، دارالكتب العلمية، بريوت،
 يف باب حجة النيب ، كتاب احلج،مســـلم صـــحيحيف الس   ابق، مس   لم بن احلجاج،  ،31ص ، 1ج، املرجع نفس   ه -3
 .11ص ، 2ج
 (.231سورة البقرة اآلية:) -4

يف الس       ابق حممد بن ، واحلدي َّ 41ص ، 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، بكر حممود جومي أبو الس       ابق،يف  -5
 .162ص ، 5ج ،باب وقوموا هلل قانتني، يف كتاب التفسري ،البخاريصحيح إمساعيل، 

 (.122) سورة البقرة اآلية: -6
 .34ص، 1ج ،املرجع نفسه -2
 (.22) سورة النساء اآلية: -1
 .113ص، 1ج، املرجع نفسه -2
 (.13) سورة الرمحن اآلية: -11
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بعد دخول النار فوقال أبوحنيفة أن جرائهم على طاعتهم عدم  متعون كاإلنسان،تاجلنة وي
 1القيامة يصريون ترابا كالبهائم. حضورهم املوقف يف

رَهُ  تعاىل:ويف قوله  أي إذا طلقها الثالثة  ،2فَِإْن طَلمَقَها َفاَل حتَِلُّ لَُه ِمْن بَ ْعُد َحىتم تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
ال حتل له حىت تتزوج ويطأ ها كما يف احلدي َّ الذي رواه الشيخان، أشار الشيخ وَل يذكر 

 3احلدي َّ.
طالق عدهتن واملطلقت ال ءالنفقه بانتها يفتنته ،4َحىتم َيَضْعَن مَحَْلُهنم  :ويف قوله تعاىل

ند مذهب نفقة هلن ىف العدة ع النفق ة والس              كىن واملطلق ات الب ائن غرياحلوام ل فال هل ا يالرجع
َقْدفَ َرَض  :، ويف قوله تعاىل5وأما عند احلنفية فلكل مطلقة حق النفقة إخل ؛والش             افعى ،مالك

حتليلها الكفارة املذكورة ىف س         ورة املائدة ومن األميان حترمي األمة عند  ،6اللمُه َلُكْم حتَِلمَة أمَْيَاِنُكمْ 
قال  ارةاحلن َّ وهل كف أو اليمني باهلل ىف الب يف كف ارة إال   وأم ا عن د م ال ك فال ؛الش              افعى
  2إخل. مقاتل:

َل و  ،العبادات أحكاممن  الس      تنبطة .الفقهية الدراس      ة عن أص      ول العبادات وهذه أهم
ضمن إال فسريه، تيف قضايا العبادات ، و مس ألة أصولية ظاهرة يف تعامله مع النص القرآنتناول ن

ذا كان الش       يخ وهك، بيانه يف مس       ألة الفقهية وباكتفاء املش       هور مذهب املالكي وأحيانا َيالفه
نايات فيما يتعلق بالطهارة والثاين يتعلق باجل العبادات يف آية الوض              وءمبس              ائل جومي تعامل 

اإلجتماعية من النكاح والعدة امللطقات خمتص     ر جداً وال يتوس     ع وال حيلل كثرياً ويرج ح  وأحكام
وأحيانا  د،شافعي، وأمحالحنيفة، ومالك، و  أيباألربعة  ئمةوَنسبه إىل قائله من األما يراه راجحا 

الرائد يف ذهب امل غالباً؛ ألنهويكتفي مبش           هور مذهب املالكي يوافق اجلمهور، وأحيانا َيالفه، 
  .املنطقة

                                                 
 .212ص، 2ج، املرجع نفسه -1
 (.231) سورة البقرة اآلية: -2
 .42ص ، 1ج، املرجع نفسه -3
 (.6) سورة الطالق اآلية: -4
 .242ص، 2ج القرآن،األذهان إلى معاني  رد ،يف السابق أبو بكر حممود جومي -5
 (.1) سورة التحرمي اآلية: -6
 .251ص، 2ج، املرجع نفسه -2
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 خامسا: منهجه في اآلداب واألخالق 
ك ذى، واحلرص على التمس           األالص           ب على فيما يتعلق ب كان يتعامل يف اآلداب واألخالق،
وانب واجل الش     كرو  والوفاء بالعهد وعدم الرتفع وفض    ل الكتابة بالكتاب والس    نة من العلم النافع

ها على مبدا تربوي يدعوإىل تزكية النفس اإلنس    انية وتبيتألن القرآن أعظم ة؛ واإلص    الحي ةالرتبوي
وماَها َفَأهْلََمَها  تعاىل: هلو قلألهنا قابلة للخري والش     ر ِبس     ب ما تر  عليه،  ؛اخلري َونَ ْفس  َوَما س     َ

 غويةل أص          وال الرتبية لكلمة وجدنا اللغة، إىل رجعنا الرتبية إذا ، أما مفهوم1ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها
 ثالثة
 النماسِ  ْمَوالِ أَ  يف  لِيَ ْربُ وَ  رِبًا ِمنْ  َآتَ ْيُتمْ  َوَما :تعاىل املعىن قوله هذا ويف وَّنا، زاد مبعىن يربو ربا-1

  ،2ِعْنَد اللمهِ  َفاَل يَ ْربُو
 وترعرع.  نشأ:ومعنا ها َيفى، خفي وزن على ير  ر -2
 بعض اشتق وقد 3ورعاه. عليه وقام وساسه أمره، وتوىل أصلحه، مبعىن ميد مد بوزن يرب رب-3

 يف الرب ""عرفه بأن 4الببيض    اوي، اإلمام قال للرتبية، تعريًفا اللغوية األص    ول هذه من الباحثني
 5للمبالغة. تعاىل هب وص   ف مث فش   يئا، ش   يئا كماله إىل الش   يء تبليغ وهي الرتبية، مبعىن األص   ل

"الرب يف األص    ل الرتبية، وهو إنش     اء الش     يء  :6ويف كتاب مفردات الراغب األص    فهاين وقال:"
   ةمث يستخلص من هذا نتائج أساسية يف فهم الرتبي. 2حاال فحاال إىل حد التمام"

 ن الرتبية عملية هادفة، هلا أغراضها وأهدافها وغايتها.إ -1

                                                 
 (.1-2) سورة الشمس اآلية: -1
 (.32) سورة الروم اآلية: -2
، 15كر، طالف ، دارأصــــول التربية اإلســــالمية وأســــاليبها في البيت والمدرســــة والمجتمععبد الرمحن النحالوي،  -3
 .13،  ص 1م(، ج2112-ه 1421) 
 .التأويل التنزيل وأسرار أنواره(، يف تفسريه، 615تقدم خترجيه، البيضاوي، ) -4
 .56، ص 1، جالتأويل التنزيل وأسرار أنوارالسابق، اإلمام البيضاوي، يف  -5
ت د. حممد عبد الراغب األصفهاني،  تفسيره              (، 512:)القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىنأبو  -6

 م(، 1222 -ه   1421، )1جامعة طنطا، ط -كلية اآلداب العزي،  
 .21، ص 1جالراغب األصفهاني،  تفسير، املرجع نفسه -2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

152 

 

خ الق الفطرة وواهب املواهب، وهو الذي  اهلل اخل الق: أن املريب احلق على اإلطالق هو -2
لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه ش          رع ش          رعا لتحقيق كماهلا، وص          الحها  س          نن س          ننا
 وسعادهتا.

رتيب تن الرتبية تقتض           ي خططا متدرجة تس           ري فيها األعمال الرتبوية، والتعليمية وفق إ -3
 ء من طور إىل طور، ومن مرحلة إىل مرحلة إىل مرحلة.ىمنظم صاعد، ينتقل مع الناش

 لق اهلل وإجياده، كما أنه تابع لشرع اهلل ودينه.ن عمل املر  تال، وتابع خلإ -4
نفس ألن الرتبية تس            تمد جذورها منه، فطبيعة ال ؛ؤدي بنا إىل معىن الش            رع والدينتونتائجها 

اإلنس        انية طبيعة متدينة، واإلنس        ان يف احلقيقة حيوان متدين كما س        نوض        ح ذلك عند ِب َّ 
 1"خصائص الرتبية اإلسالمية".

س        تعمل  ت املعىن اللغوي:يف  املفهوم الديين واإلس        المي؛ أما مفهوم الدينومن هنا يأيت 
 و)احلكم( و)األمر( و)الس              لطة( )القهر( كلم ة "ال دين"يف كالم العرب مبع ان ش              ىت أَهها:

 يفأي وملكت  ه، ويف ه  ذا املعىن ج  اء  "دان الن  اس"أي قهرهم على الط  اع  ة،و"دنت  ه" :فيقولون:
ُه َوَعِمَل ِلَما بَ ْعَد اْلَمْوتِ  اْلَكي سُ ) يف قوله احلدي َّ  معىن  نفس        ه، أي قهر 2(،َمْن َداَن نَ ْفس        َ

َر َمِديِننَي  :أي مقهور وحمكوم، وخاض        ع قال تعاىل مدين" اس        م املفعول " فَ َلْواَل ِإْن ُكْنُتْم َغي ْ
اِدِقني هال واملوت، ف ، أي إن كنتم غري خاض      عني ملش       يئة اهلل يف احلياة3تَ ْرِجُعونَ َها ِإْن ُكْنُتْم ص      َ

  ، وقد استعمل يف القرآن استعماالت كثريةأرجعتم الروح إىل اجلسد بعد فراقها باملوت

"نظام احلياة الكامل الشامل لنواحيها  يف مجيع هذه اآليات هو "الدين" املراد ب        : فيقول
ي الص       حيح املرض        اهلل تعاىل أن نظام احلياة ، فقد بنيم 4االعتقادية، والفكرية واخللقية، والعملية"

 عند اهلل هو النظام املبين على إطاعة اهلل، وإخالص العبودية له وحده.

                                                 
 .12، ص 1، جليبها في البيت والمدرسةأصول التربية اإلسالمية وأسا، السابق، عبد الرمحنيف  -1
 ، 125، ص 1جالمستدرك على الصحيحين، عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل، أبو  -2
 (.62-66) سورة الواقعة اآلية: -3
 .11، ص 1، جأصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، املرجع نفسه -4
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: تعاىل هلو قلالقرآن هو االس   تس   الم واخلض   وع،  اإلس   الم يف اللغة ؛فهوم اإلس   المياملأما 
َماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َلَم َمْن يف الس     م ُغوَن َوَلُه َأس     ْ َر ِديِن اللمِه يَ ب ْ مث  ،1َكْرًها َوإِلَْيِه يُ ْرَجُعونَ َو  أَفَ َغي ْ

 .استعمل اللفظ يف القرآن علما على الدين والنظام، الذي أرسل اهلل به رسوله
لى عالعالقة بني اإلس            الم والرتبية عالقة قوية ويتناول املض            مون الرتبية بثالث النقات 

 :النحو اآليت
 ب.واإلميان بالغيتربية الفرد على اإلميان باهلل واالستسالم لشريعته،  -أ
تربية النفس على األعمال الص           احلة، وعلى منهج احلياة اإلس           المية، يف احلياة  -ب

 اليومية، واملواسم السنوية والتصرفات املالية، ومجيع شئون الدنيا.
تربية اجملتمع على التواص      ي باحلق للعمل به، والتواص      ي على الش      دائد، وعلى عبادة  -ت

 اهلل، وعلى التزام احلق.
 ،يقوم القرآن برتبي  ة العق  ل على الفكر والت  ذكري والت  دبر وتربي  ة الس              لوك على االعت  دال وك  ذل  ك

ُه َمِن ات مَبَع ِكَتاب  ُمِبني  يَ ْهِدي ِبِه اللم َو  َقْدَجاءَُكْم ِمَن اللمِه نُور و قال تعاىل:، اهلل واالهتداء بش    ريعة
ِرْضَوانَُه ُسُبَل السماَلمِ 

 ويف ،الرتبية يف بناء اإلنسان روحياً وجسدياً، وعقلياً هج من . ومن هنا كان2
ئن امع كل ك فاملسلم أخ أو متعاطف ؛تربية أخرى يأ ة إحس اس باملشاعر مبا ال حتسبه يفالرتبي
 نان ليس على بينإن هذا العطف واحلتعظيم اهلل وتسبيحه، و   هذا الكون يرى فيه رفيقاً له يفىف

 األخرى. تكائناالجنسه فقط بل ينتقل إىل 
األسس االعتقادية  خاصةو  الىت بنيت عليها األسس تنبثق من اليتهاالرتبية وفعم  إن إجيابية

ية جيعل نحو الص    حيح جاء ىف القرآن والس    نة وبنيت عليه الرتبالفاإلميان باآلخر على  ؛والتعبدية
يوم اآلخر ن بالذلك ألن طبيعة اإلميا ،احلياة موزعة لآلعمال حيص      د املرء نتائجها يوم احلس      اب

ومن أهم ، ياةحلكانت الرتبية اإلس   المية أص   لح ل  ما بني اخلوف والرجاء، وهبذائجيعل  املؤمن دا
يقه وهو من األهداف الكبى للرتبية اإلس      المية وبتحق ،أس      لوب املوعظة تزكية النفس وتظهريها

                                                 
 (.13) سورة آل عمران اآلية: -1

 (.15-14) سورة املائدة اآلية: -2
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 ر اجلميع بأويأَتيبغي أحد على أحد  فال ؛عد عن املنكرات وعن الفواحشتبييس             مو اجملتمع و 
 1مراهلل، باملعروف والعدل والصالح والب واإلحسان

ان باهلل رتبية الفرد على اإلميالرتكيز على ال هيف تفس             ري جومي  فقد اس             تخدم الش             يخ
رتبية النفس على األعمال الص     احلة، وعلى منهج احلياة اجملتمع على والواالس     تس     الم لش     ريعته، 

َّناذج  أما ؛والتزام احلق والتواص       ي على الش       دائد، وعلى عبادة اهلل،التواص       ي باحلق للعمل به، 
َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بُ يَنم اَل  يف تفس          ريه، قوله تعاىل: واإلص          الح يةجانب الرتب

ْرَك َلظُْلم  َعِظيم   رِْك بِاللمِه ِإنم الش    وقال الش  يخ جومي:"فإن الرتبية األبناء واجبة على األباء  ،2ُتش  ْ
ونزيته غري أهل اإلنسان فرض كفاية إال إذا َل يكن هناك مرب غريه فيتعني عليه بعد تقدمي أهله 

 .3َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَق َْرِبنيَ  سبق مثل قوله تعاىل:ألاالسبق، فا
َتِجْب َلُكمْ َوقَاَل َربُُّكُم  ويف قوله تعاىل: "قلت هذا  قال الش    يخ أبوبكر جومي: ،4اْدُعوين َأس    ْ

يدل على عظم الدعاء اهلل حي َّ طلب دعاء الناس له ليكرمهم باإلس              تجابة هلم وجعل تعاىل 
وُل اللمهِ يس   أله من املتكبين وذكر احلدي َّ  من ال ، قَاَل: قَاَل َرس   ُ َأْل َأَحدُُكْم ) : َعْن أََنس  لَِيس   ْ
َع نَ ْعِلِه ِإَذا انْ َقَطعَ َربمُه  س  ْ َأَل ش  ِ س  تجابة الدعاء اإلخالص ، وذكر ش  روط ا5(َحاَجَتُه ُكلمَها َحىتم َيس  ْ

يف ال دع اء، وأن ي دعو وقبل ه اله مش              غول بغري الدعاء، وأن يكون املطلب بالدعاء مص              لحة 
 ".6اهلل للإلنسان، وأي يكون فيه قطيعة رحم، وأن يفتح بالثناء على اهلل والصالة على رسو 

احِلًا ويف قوله تعاىل: ُن قَ ْواًل مممْن َدَعا ِإىَل اللمِه َوَعِمَل ص           َ ، قال الش           يخ 2َوَمْن َأْحس           َ
عت له تلك الص   فات وللدعوة إىل اهلل مراتب املرتبة األولىدعوة مج"واآلية عامة ملن اس   ت جومي:

ذه املرتبة َل والباهني وبالس    يف وهاألنبياء عليهم الص    الة والس    الم إىل اهلل باملعجزات وباحلجج 
ني فقط، واملرتب  ة هاء إىل اهلل تع  اىل ب  احلجج، والبادعوة العلم   تتفق لغري اإلنبي  اء، واملرتب  ة الث  اني  ة:

                                                 
 .114-113، ص 1دار الفكر،  ج ط،256 ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبهاعبد احلمن اخلالدي،  انظر -1
 (.13) سورة لقمان اآلية: -2
 .514، ص 2، جاألذهان إلى معاني القرآن ردجومي، حممود  بكر (، يف السابق، أبو214) سورة الشعراء اآلية: -3
 (.61) سورة غافر اآلية: -4
 .213، ص 5، جسنن الترمذييف السابق، حممد بن عيسى الرتمذي،  -5
 .635، ص 2، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، املرجع نفسه -6 
 (.33) سورة فصلت اآلية: -2
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هم  إىل الص       الة فدعوة املؤمنني دعوة اجملاهدين يف س       بيل اهلل بالس       يف، واملرتبة الرابعة: الثالثة:
 1."أيضا دعاة إىل اهلل إىل طاعته

 وش   روطه، دعاء إىل اهلل تعاىلالاألبناء و إىل خالص   ة الكالم أنه تعرض يف مس   ئلة الرتبية  
س           ريه مليء وكان تفيف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر مث ذكر مراتب الدعوة إىل اهلل 

ري أخالقيات من ص    ب عما جي ألخالقيات وآداب احلس    نة بالقول والعمل، وهو يركز دائما يفاب
رش             د ويوجه، ف ويئم يدّرس ويؤل   الدعوة إىل اهلل وال َياف لومة التمع وهو نش             يط يفيف اجمل

 األمر.ا هكذجدا و  .لكن كما قلنا منهجه خمتصرا ؛وطالبه تعلم العلم واالدب واألخالق والزهد
 سادساا: منهجه في التفسير العلمي
 التفس  ري يف العلميةمس  ائل مجلة للود جومي من خالل تفس  ريه لقد اس  تخرج الش  يخ أبوبكر حمم

نه يف وهذا يدل على س           عة مطالعته وَتكُّ  املعاص           رة ةثاحلديواملس           ائل العلمية ، املعاين والفوائد
قوله  من ذلك يفو  ،، وهذه مجلة مما قاله، واس     تنبطه من اآليات القرآنيةهالتفس    ري، ومعرفته لفنون

َؤاِل نَ ْعَجِتكَ قَ اَل َلَقْد  تع اىل: ، وقال:فيه دليل على أن املخطئ يثاب إذا فهم 2ظََلَمَك ِبس              ُ
 ذا فات، ويثاب مرة ثانية ويرتقى بذلك على ما كان عليه فض    الوإبالتوبة  وأص    لحه باإلدراك أو

 .3منه تعاىل ورمحة، هذا ما جيب اعتقاده ويرتك ما سواه من اإلسرائيليات"
خمرَات  يف َجو   ِإىَل الطمرْيِ  يَ َرْواَأَلَْ  قوله تعاىل:ويف  َماءِ  ُمس          َ "مذلالت  قال:، و 4الس          م

اجلوية إذ  الطائرات منهو الطائرات  ر لفائدة الناس َل يوجد منه إالخللطريان لنفعهم وهذا املس         
بني الس          ماء واألرض حتمل الناس واألثقال الباهظة بني مرامي ء ها ليس مس          خرا على اهلواغري 

أي أن يف اإلشارة  5،اهلل بقدرنه الكاملة" رض ما يسكهن عند طرياهنا مع محل ثقيل إالأقطار األ
ىل وجود مثل هذه الطائرات اجلوية قبل وقتها بأكثر من ألف س     نة آليات باقيات على ص     دق إ

ود اهلل وإن قلت كيف عرفت أن املقص ن ذلك من املغيبات اليت اليعرفها إالإإذ  رسالة حممد 
س        خرات يف الس         ماء هذه الطائرات املخرتعة اليت تقطع اجلو من بلد إىل آخر بالناس بالطري امل

                                                 
 .635، ص 2، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  بكر أبو السابق،يف  -1
 
 (.23) سورة ص اآلية: -2
 .611، ص 2ج، املرجع نفسه -3
 (.22) سورة النحل اآلية: -4
 .356، 1ج، املرجع نفسه -5
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اع بالش          يء نتفالخرات فالتس          خري دائما يكون حال اقلت يف اجلواب أهنا ملا قبل الطري املس          
طري تس   تعمل  ال هي نعم توجدإ املس   خر وال يوجد طري ينتفع هبا الناس يف حال طرياهنا يف اجلوّ 

 1.ةلبيد مثل احلمامالباز أو للصيد مثل ا
تَ ُووا َعَلى ظُُهورِِه مُثم َتْذُكُروا قوله تعاىل:و  تَ وَ  لَِتس              ْ يْ ُتْم َعَلْيِه َوتَ ُقوُلوا نِْعَمَة َرب ُكْم ِإَذا اس              ْ

خمرَ  اَن ال مِذي س              َ ْبح َ َقِلُبونَ  س              ُ َذا َوَما ُكنما َلُه ُمْقرِِننَي َوِإنما ِإىَل َرب  َنا َلُمن ْ الش              يخ  ، وقال2لَنَ ا ه َ
دم فليس لسفن فهي من عمل ابن آله إَّنا يتأيت يف الدواب وأما ا اهلل وإذ ال :"لوال تسخريجومي
قل ت ويلحق ب الس              فن والس              يارات والقطارت  حب  َّ ق ال: ؛متن اع بقوهت ا ك امتن اع ال دواباال

جومي  الش    يخبه  ذا ما انفردوه 3املركبات احلديدية جلامع بينها وبني الس    فن. والطائرات وس    ائر
 يف تفسريه.

 
 المطلب األول: بيان أفكار الشيخ أبوبكر جومي

 نواح منها: منأفكاره يف تفسريه ونظريات خاصة  لشيخ جوميلكان 
الكتاب بتوحيد ص        فوف األمة عن طريق توعيتها بالتمس        ك و  الديين اإلص        الح يفأفكارد -أ

مع املنكر، وعرض     ه يف ذلك كله هو جتوالس     نة، وتص     حيح العقيدة واألمر باملعروف والنهي عن 
 َلوْ  تعاىل خاص   ة مص   داقاً لقولهعامة ولنيجرييا  القلوب املس   لمني روح احملبة واأللفة للمس   لمني

نَ ُهْم ِإنمُه عَ  ا َماأَلمْفَت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنم اللمَه أَلمَف بَ ي ْ يع ً ا يف اأْلَْرِض مجَِ َت م َ كون ،4زِيز  َحِكيم  أَنْ َفق ْ
الكتاب والس         نة عقيدة جيعلهم يتحدون على احلق وال جتتمع األمة على الض         اللة ب التمس         ك

                                                 
، وللمزيد راجع عند تفس   ري هذه اآلية، ولكن عند ما 356ص ، 1 ، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، املرجع نفس  ه -1

 ض     ياء لكن مع ذلك أنه انفرد عن تفس     ري عبد اهلل ؛ونقله منهفي ظالل القرآن  لة وقد س     بقه س     يد قطبأاملس     و تتبعُت 
 جلوية وغريها.التقنية احلديثة من الطائرات ا باألشياء احلديثة أوالتأويل، وكأن جومي يف تفسريه مال إىل تفسري مقارنة 

 (.14-12) سورة الزخرف اآلية: -2
، مث واص ل بالكالم ابن العريب يف استنباط الفوائد فيما 641، ص 2،ج القرآن األذهان إلى معاني رد، املرجع نفس ه -3

 يتعلق بالسفر وغريها.

 (.63) سورة األنفال اآلية: -4
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اَلَلة  أََبًدا َوَيُد اللمِه َعَلى اجلََْماَعِة( ق ال: حدي َّ عبد اهلل بن من  1)اَل جَيَْمُع الل مُه أُمميِت َعَلى ض              َ
 .عمر
 حيمل اليتاملعاص   ر كانت مدرس   ة التجديد اإلس   المي  يف تص   حيح العقيدةرد افكأ-ب 

فات والبدع اليت ش         وهت عقيدة اعملها على مقاومة اخلر أيض         ا الش         يخ  زكر و  ،لواءها
اء س         و  ؛املس        لمني كان من أهدافه تطهري عقيدة األمة عن البدعة وكل مظاهر الش        رك

ي ويؤخذ أمر جل وهذايعتب جمدد الدعوة اإلص  الحية اليت تزعمها، . ذلك علنيا أو خفيا
يف ائح  جبماهري من خمتلف ش          ر اجلوكانت تعمن كتاباته العامة ويف تفس          ريه اخلاص          ة، 

واء عب ، واليت ظلت تذاع على اهلاللق اءات يف ةحي  َّ ج ذهبم أس              لوب ه املتميز  ؛اجملتمع
ا مل دة أكثر من ربع قرن؛ وهو م ا جعل هلا أكب األثر يف توس              يع ون َ دُ إذاع ة نيجريي ا بك َ 

من لسياسيني القادة اصل إىل بعض و حىت الدعوية،  وفكره واالستفادة من علمه وثقافته
، تأكيدا 2عدد كبري من النص    ارى والوثنيني عن طريقه وغري املس    لمني، فاهتدىاملس    لني 

ْم بِالميِت ِهَي هلُْ  ادُْع ِإىَل َسِبيِل َرب َك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجادِ  وتوكيدا لقوله تعاىل:
 .3َأْحَسُن ِإنم َربمَك ُهَو أَْعَلُم مبَْن َضلم َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

احد حقه ويعطي كل و  يف التعايش الس    لمي مع غري املس     لمني والعدالة االجتماعية دأفكار -ث
ماء الس ياس ني بأن دة والزعح جماال للقايتوكان له يد ومسعة، وَل يف التعايش الس لمي يف اجملتمع، 

اليت حتيط هبا  ةش    اكل الدينية، والقبلية، واإلقليميإيل امل بالش    عب النيجريي، كما تعرض يتالعبوا
ألنه أول قاض   ي القض   اة، ومس   تش   ار لريئس  احرتام خاص من غري املس   لمني، اآلن، وكان عنده

 ؛ذلك قيقحت هو من أكابر الدعاة إىلليزي، س     تعمار اإلجنعد االس    تقالل من االاء لنيجرييا بر وز 
زعيم احلركة و جتماعية، ذا َل يكن فيها تطبيق العدالة االلذ يرى الشيخ أن الدولة ذاهتا ال تدوم إ
 إهلام الكثري والفكرية يف أسهمت اجتهاداته الدينية وقد، اإلص الحية املناهض ة يف القرن العشرين

                                                 
 .212، ص 1، جالمستدرك على الصحيحين، أبوعبد اهلل احلاكم، اهللحممد بن عبد يف السابق،  -1
 فريقيا. إلكتروني قراءات وقع اإلالمالسابق، يف  -2
 (.125) سورة األنعام اآلية: -3
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ن كا  لبفقط يف نيجرييا، بل يف غرب إفريقيا عموًما،  ليس ةاإلس           المي يةاإلص           الحة ركاحلمن 
 .عميد الدعوة السلفية يف نيجرييا

موما يف األمر وكان ع التدريس والوعظ واإلرش      اد والتص      نيف والتأليف،يف التعليم و  دأفكار -ج
يد م ويتعلم وهو ش        دوكان يعلذ أن كان الش        يخ جومي ش        ابًا، باملعروف والنهي عن املنكر من

َتس    ك تالميذه وأتباعه بالكتاب والس    نة الص    حيحة وحيرض    هم على اتباع ض    رورة اإلص    رار على 
أيضا تعليم البنات مبعىن دراسة نظامية للبنات، واجتناب كل ما هو خمالف  يالدين، ويؤد أوامر

وس    ائل إعالم ق ر الطألحكام الش    ريعة، كما يظهر ذلك يف مؤلفاته وكتاباته، ومن مث اختاذ مجيع 
عة كدونا ما يقارب مخس      ون س      نة ذاعة )راديو(، وخاص      ة إذااإلاحلديثة املعاص      رة من التلفاز، و 

س  مى نور الوس  نن وغريها. برنامج يالك، والص  حيحني، ملفيها دروس  ه من التفس  ري واملؤطأ  يُلقي
 ا املختلفةايقضالاخلاصة يف د واجملالت، ا، وهكذا اجلرائسَ وْ اهلَ بلغة  Hsken Musluci))اإلسالم 

 .والسياسية ينية.ناسبات الدامليف 
قرن العاش يف  والرجل يف هتذيب النفوس، من الرتبية يف إص  الح اجملتمع اإلس  المي، أفكارد- 

ربية واإلجنليزية إضافة إىل اللغتني الع يدع مبعاصرته كونه جيُ تالعش رين  مبعىن أنه من املعاصرين ويتم
عظة احلسنة طريق السلمي واحلكمة واملو الَهه الدعوة إىل اهلل، عن و ا، سَ وْ الفالة واهلَ لغته األص لية 

مثال قاض  ي ، فني يف بعض املناص  ب احلكوميةيفقد ش  ارك الس  ياس  بدون محل الس  الح أياّ كان، 
 اء الدولة النيجريية وغريَها.ر وز اخلاص لرئيس قصاة نيجرييا، واملستشار 

 :جوميأبوبكر  خالشيعن أفكار  ةمالمح رئيس
 ةقيدع بالتمس       ك الكتاب والس       نة، وتص       حيحتوعيتها النيجريية و توحيد ص       فوف األمة  -1

دته عن م، وَل يكن فرق بني أفكاره وعقيتبين الفهم الس  لفي لإلس  ال، و التجديد اإلس المي
 .مؤلفاته

يعتب و  .فياخ معلنيا أ كانتأالشرك سواء  لبدعة وكل مظاهروحماربته لتطهري عقيدة األمة  -2
 .اجملتمع اإلسالمي هتذيب النفوس، يف إصالح، و جمدد الدعوة اإلصالحية

قيدة فات والبدع اليت ش   وهت عاعمل على مقاومة اخلر عتدال ورفض الغلو والالدعو إىل اال -3
 ري املسلمني.غالتعايس السلمي مع ، والقادرية، و انتقاد ورفض الطرق الصوفية ،املسلمني
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 ضياء التأويل في معاني التنزيل في التفسير منهجفي دراسة  :لثالثالمبحث ا
، وأفكاره لضياء التأويل في معاني التنزي تفسيراملبح َّ يكون فيه احلدي َّ عن املنهج  إن هذا
عبد  ة الفهامةممؤلفه الش        يخ العالم ، يف أربع جملدات كما تقدم، يف القرآن الكامل تفس        ري وهو

ر املنطقةالعلماء  ، من كباراهلل بن فودي حوي البالغي، األديب اللغوي الن احملّدث الفقيه، املفس     ّ
فس    ري، اجتمعت لديه أدوات الت. بنادرة الزمان الس    وداين األقريقيتص    انيف قيل عنه الص    احب 

م بالعلوم اواإلملدرس العلوم األس            اس            ية من العقيدة وعلوم احلدي َّ وفنونه، والفروع الفقهية، و 
 .ذا أظهر تفسريه ومجع الفوائدوالشعر وهب العربية من النحو والبالعة

 بالرأي هيمن عليه، فلم ينح املؤلف منحى التفس       ري املأثور قد وميكن القول بأن طابع التفس       ري
، الذي يتبناه كثري 1اإلشاري لفرقة معينة من الفرق، وَل يكن من قبيل التفسري املذموم، وَل ينتصر

رجه عن ذهب فقهي معني تعص      با َيوَل يتعص      ب مل، ملتص      وفة على الرغم من كونه ص      وفيامن ا
عت     دال إىل الغلو، وَل مي     ل إىل التفس              ري العلمي ال     ذي يبز احلق     ائق العلمي     ة الواردة يف اال

 يكن س  ائداً يف عص  ره، وَل يلو أعناق النص لتأييد آراء َل طابع هذا التفس  ري، ألن 2الذكراحلكيم
 "التفس   ري (ضــياء التأويل) ي  يقول يف مقدمةالذ باطلة، بل كان متحفظاً على ذلك كله، وهو

 والتأويل هو  املعىن فلم جيز إال بالنقل عن النيب القطع على اهلل بأنه عين هبذا اللفظ هذا هو
 ." 3ترجيح أحد احملتمالت بدون القطع فيه، واهلل أعلم

 منهج المؤلف ضياء التأويل في معاني التنزيل في التفسير أوالا:
، ا وتورعاً حتفظً  تنزيلالتأويل يف معاين ال ضياءى تفسريه بمسإن الشيخ عبد اهلل بن فودي رمحه اهلل 

  داراليت هقوال الفقالالً اثمتنا، و املغازي، والس     ري والقص     ص، وذكر الرس     ول ا باألحادي َّمليئً 
نحوية واس   تطرد كذلك يف املس   ائل ال .املذاهب األربعة يف آيات األحكاماخلالف فيها بني أئمة 

                                                 
يظهر  لكنه الو  ية الكرمية،غري معىن الظاهر الذي حتتمله اآل لآلية معىن آخر أن يرى املفس     ر هو اإلش     اري: التفس     ري -1

لكل إنس   ان، وإَّنا يظهر ملن فتح اهلل قلبه وأنار بص   ريته وس   لكه ض   من عباده الص   احلني الذين منحهم اهلل الفهم واإلدراك، 
عبد احلليم  ،مجموع الفتاوىوهناك خالف بني العلماء يف ش أن التفس ري اإلشاري من أقسامه وشروطه، للمزيد ارجع إىل 

 .236ص ، 13، ج بن تيميةمجموع الفتاوى الابن تيمية، أبو العباس، شيخ اإلسالم 
ص ،  1قطر بدون تاريخ، ج، ت للطباعة، شركة سعيد رأفومناهجه دراسات في أصول التفسيرعمر يوس ف محزة،  -2

213-216. 
 .4ص ، 1ج، ضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -3
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اءات الس   بع قر س   تش   هاد، وتعرض فيه أيض   ا لذكر الاال والبالغية واألص  ولية، وس   رد األش   عار عند
 يقدرون على الناس ال وملا رأى أن اهلمم قد تقاص          رت دونه وأن عوام .وعزوها إىل أص          حاهبا

ؤلف مبس  ط، به، اختص  ره يف ماس  تعاب معانيه، وذلك ملس  تواه الفكري، وأس  لوبه الرفيع، وإس  ها
من س       بقه من يفبن فودي يف تفس       ريه منهج اوافق مع مس       توى عامة الناس العقلي، فقد هنج يت

 فقد ما تقدمك  س    بب تأليفه يف مقدمة تفس    ريه بإجياز، قد ذكرو ، املفس    رين املتقدمني واملتأخرين
حاجة  سبب األوللتفسري، أن الاللذان دفعاه إىل كتابة هذا ا اهلل فيها سببني َها ملح الشيخ عبد

ليه بكتابة والثاين إحلاح امللحني ع .الراغبني إىل التفس              ري الذي يعتمد على أرجح أقوال العلماء
 1كتاب اهلل تعاىل. هذا التفسري هلم ليفهموا

 بن فودي رمحه فالشيخ عبد اهلل ؛يسري عليه يف تأليف كتابه اً معين اً إن لكل مؤلف منهج
 اآلتية:دد تتجلى أسسه يف النقاط ملؤلفني سار على منهج حماهلل كغريه من ا

القرآن بالقرآن  رباملأثور وجتنبه التفسري بالرأي املذموم، مبعىن أنه يفس   اجلانب التفسري اهتمامه-1
، القرآن بأقوال الص   حابة والتابعني ومن بعدهم من س   لف األمة فس   رييفس   ري القرآن بالس   نة، و يو 

ل الفقهية، من ختص    يص العام وتوض    يح املس    ائ باألثار فس    ريت. البالرأي احملمودالقرآن  مث تفس    ري
وذكر الراوي من الص  حابة، وذكره املص  ادر املخرجة للحدي َّ، وتوض  يح معىن اآلية باحلدي َّ أو  

فاظه ودرجة مبختلف ألراد األحادي َّ إكلمة من اآلية، وتفس  ري القرآن بالس  نة وتأكيده بالقرآن، 
 ؛ن اآليةبالس   نة وتوض   يح ما أهبم م اآلية األحادي َّ الض  عيفة واملوض   وعة، وتقييدإراد احلدي َّ، و 

 هواعتماد قوة اس       تنباطهعلى  وهذا يدلأو باألثار،  وهذه كلها حتت تفس      ري القرآن باألحادي َّ
 2القرآن. دلة يف تفسرياألتناول ، و رأيهب دالءاإليف 
 ومتعلقاته، وآيات الص              فات، وناقش الفرقانب العقدي من اإلميان ب اجل وعن ايت ه  اهتم ام ه-2

نة مذهب أهل الس        لدى ونفص        انه  .مس        ألة زيادة اإلميان الكالمية من املعتزلة وغريها، وتناول
ن املؤمن  وأ ،ينقص يزي  د وال ف  إهنم على خالف املرجئ  ة ال  ذين يقولون إن اإلمي  ان ال ،واجلم  اع  ة

َوِإَذا  ويظهر رأيه عند تفس  ريه يف قوله تعاىل: .ا ارتكتب من املعاص  ي واآلثاممكامل اإلميان مه

                                                 
 .3، ص 1، جاملرجع نفسه -1
 .233، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبداهلل بن فودي، ،يف السابقق -2
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ْم يَ تَ وَكمُلونَ  بزيادة املؤمن  هذه اآلية:يف  يقول الشيخ ،1تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرهبِ 
ان مياطمئنان النفس ورس    وخ اليقني بتظاهر األدلة أو بالعمل مبوجبها وهو قول من قال اإل به أو

 .2يزيد بالطاعة وينقص باملعصية بناء على أن العمل داخل فيه

بل قيام اجلنة والنار خملوقتان قأن  حقيقة. كس       ائل العقديةاملمن كثري   إىلتعرض  لكوكذ
الزمان، وبيان كرامات األولياء، ووقوع  آخر يف  الس   اعة، ومن عذاب القب، ونزول عيس    ى

مذهب  ذهب الش   يخ إىلو  .والس   اق اليد واألص   باعمن  العلووما يتعلق بص   فة  الس   حر، والعني،
 بقس وال تش بيه وال تكيف وال َتثيل، يف مجيع هذه املس ائل اليت 3تأويل أهل الس نة واجلماعة بال

رده على و الذي نقل منه،  مص       درمن  مبعىن إَّنا نقله ؛به من ناقله الذي تأثر يس       ري يءإال ش       
 5والفالسفة يف إنكارهم بع َّ األجساد، والصوفية م اخلمسة،هليف أصو  4فرقة الضالة من املعتزلةال

 .يف أن مقام الوالية أفضل من مقام النبوة
 الصفات كمنهج األكثرين من املفّسرين الذين إذا رأوا آيةو  األمساء آياتما يتعلق بفيأما 

كما -اهرهظ، ويف إثبات تلك الص    فة ما يوهم يف اهلل تعاىل من آيات الص    فات فيها ذكر ص    فة

                                                 
 (.2) سورة األنفال اآلية: -1
 .42، ص 2، جاملرجع نفسه -2
 ص      رف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله، إذا كان احملتمل الذي يراه الرتجيع ويف الش      رع: يف األص      ل التأويل: -3

به إخراج الطري من البيضة كان تفسريًا، وإن أراد إن أراد َُيْرُِج احلَْيم ِمَن اْلَمي تِ  مثل قوله تعاىل: موافًقا للكتاب والس نة،
كتاب ه                              (، 116)ت اجلرجاين علي بن حممد انظر .كان تأوياًل  العاَل من اجلاهل من الكافر، أو ب ه إخراج املؤمن
، 1، ج م(1213-ه                1413، )1، طالكتب العلمية بريوت دارض  بطه وص ححه مجاعة من العلماء،  ت، التعريفات،

 .51ص
د األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملر  رقة إسالمية نشأت يف أواخر العصرفهي املعتزلة  -4

د وق ،واجلماعة ةفها عن عقيدة أهل الس   نمما أدى إىل احنرا ؛يف فهم العقيدة اإلس   المية لتأثرها ببعض الفلس   فات املس   توردة
اختلفت رؤية وقد  .واملقتص    دة والوعيدية ،دل والتوحيدوالعدلية وأهل الع، املعتزلة والقدرية منها: ،أطلق عليها أمساء خمتلفة

مانع بن  الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، د. الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، دار انظر. ظهور االعتزال العلماء يف
 .26، ص 1ه (، ج 1421، )4جلهين، طد امحا
وطائفة  ما رجمحه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن خلدون  :يف نسبة االشتقاق على أقوال كثرية أرجحهاوقد تنازع العلماء  -5

وف حي َّ كان ش     عار رهبان نس     بة كبرية من العلماء من أهنا وفية، هبم األوائل من الص      أهل الكتاب الذين تأثر إىل الص     ُّ
حماولة نسبة الصوفية  مما يبطل ؛ى على مقتضى قواعد اللغة العربيةوبالتايل فقد أبطلوا كل االستدالالت واالشتقاقات األخر 

  عنه. رضى اهلل حماولة نسبة الصوفية أنفسهم إىل علي بن أيب طالب ، أو اهللأنفسهم ألهل الصُّفمة من أصحاب رسول 
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عاىل عن ص  فات لوها بإرادة تنزيه اهلل تالقول تش  بيه اهلل تعاىل خبلقه، أوم  ذهب إليه أص  حاب هذا
، ولكنهم ميّروهنا كما جاءت ؛لون الص          فاتيؤو   أهنم الف رمحه اهلل املخلوقات، مذهب الس          ل

عطيل، وال ت أثبته لنفس         ه، وينفون عنه ما نفى عن نفس         ه، من غري تش         بيه، وال ويثبتون هلل ما
أقواالً   دولكنه أحياناً يس     ر  ؛اهلل يف كّل آيات الص     فات مؤّوالً  َل يكن الش     يخ عبدلكن  .1تأويل  
  .ولؤ  فيذكر فيها قول املثبتني وقول املؤّولني، وأحياناً يثبت، وأحياناً ي ؛من آيات الصفات كثرية
 املص         طلحاتو  ل الفقهيةاملس         ائتوس         ع كثريا يف باجلانب الفقه وأص         وله و اعتماده وعنايته -3

دات واملعامالت العبالفقه، واآلراء مع احلجج أحيانا يف ا فروع سائلميف قول بسط الو ، الشرعية
ومما يعلق بالس        ياس        ة الش        رعية حنو عدم  ؛جتماعية كالنكاح، والطالق واجلناياتواألحكام اال

ات خالل تفس       ري اآلي اس       تخراج قواعد أص       ول الفقه من، و تولية املرأة اإلمامة وواجبات احلكم
ألش   ياء الفة، واألص   ل يف اومفهوم املخ .لص   ارف املتعلقة باألحكام، كاألمر للوجوب وللفور إال

با يرّجح مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل غالو ولكن الشيخ تناول الفروع الفقهية  ؛اإلباحة
 حسب البيئة اليت عاش فيها.

ع فيها انب اللغةاجلعلى  زيكّ اعتم اده وعن ايته يف الرت -4 غة والص              رف من النحو والبال وتوس              ّ
 حياة الشيخ عبد يف كبرياً    علوم اللغة العربية قد شّكلت حّيزاً و اإلعراب ب أيضاوعنايته  .2والشعر

ا من رياض النحو والتص      ريف، وع ؛فظهر ذلك يف إنتاجاته ؛اهلل العلمية لم فكان تفس     ريه روض     ً
املعاين والبيان والبديع، وعلم االشتقاق وبيان اإلعراب، واألمثال، وشرح معاين املفردات، وكانت 

اء فقد بس      ط وأما يف الض      ي ؛س      ري الذي بني أيدينا هي االختص      ارطريقته يف إيراد ذلك يف التف
 .القول يف ذلك

                                                 
صوفية: ظهر إىل الدليل ويعوزها احلجة والبهان، طالئع ال ي اهلل، وهي نسبة تفتقرن البصري وسفيان الثوري رضواحلس -1

ملية للشباب دوة العااملص در الس ابق، الن :انظر .ىل التص وفيف القرنني الثال َّ والرابع اهلجري ثالث طبقات من املنتس بني إ
 ينفي، األذرعي الصاحلي الدمشقحممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احل :انظر، و 252، ص 1اإلسالمي، ج

 وت، ط،بري  ،الرتكي، مؤس س ة الرسالةاهلل بن احملس ن  ش عيب األرنؤوط، وعبد شـر  العقيدة الطحاوية، ه                (،222)ت 
 .234، ص 2م(، ج 1222-ه1412)
 .426ص ، 1، جرياالثقافة العربية في نيجيبكر،  السابق، علي أبويف  -2
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جيده مرتعاً ملطلع فيه ا يف تفس  ريه، والس  ور املناس  بات بني اآليات بذكر تهوعناي لى اهتمامهجت-5
عني على ألن ذكر املناس   بات ي ؛ات، وهذا ممّا زاد تفس   ريه مجاالً خص   باً لذكر املناس   بات بني اآلي

 .   حتصىتعد وال فهم املراد من اآليات، وأمثلة ذلك يف تفسريه ال 
ح مغزى كالم اهلل  ذكرب اعتماده وعنايته-6  .عاىلتأس   باب النزول يعني على فهم القرآن، ويوض   ّ

واء ما كان منها من س        ،وأوردها يف تفس       ريه بن فودي وألَهّيتها فقد اعتىن هبا الش       يخ عبد اهلل
رين أو قبي  ل املرفوع إىل النيب  يكون لآلي  ة الواح  دة أكثر من  وق  د .م  ا ك  ان من أقوال املفس              ّ

سبب نزوهلا،   إيراد مجيع ما قيل يف بن فودي يضا حياول الشيخ عبد اهللففي هذه احلال أ ؛سبب
 مدنية. كما أنه يعتين ببيان ما إذا كانت السورة مكية أو

مجاعة، حلادثة أو مكان، وترجيح بني األقوال  يف ش     خص أو يكون أس     باب النزولألن 
 تحدثة عنه أواآليات م ما نزلت اآلية أو هوو ، والض   عيف مليء يف تفس   ريه فيها وَتيز الص   حيح

أوسؤال وجه إليه فنزلت اآلية   مبينة حلكمه أيام وقوعه، واملعىن أنه حادثة وقعت يف زمن النيب
وأيام  يكون جوابا عن رغبات أو َتنيات كمواقف عمر بن اخلطاب  بسبب تلك احلادثة، أو

اء وما كقص         ص األنبي  املس         تقبلة عن األحوال املاض         ية أو حيرتز من ذلك ما نزل ابتداءوقوعه 
النزول من األمور  ن معرفة أس              بابإ .1احلدي َّ عن الس              اعة وما يتعلق هبا حدث بأممهم أو

 اهتماماً ه بواهتموا ه يلإوجهوا تولذا جند علماء التفس          ري  ؛تفس          ري القرآن فهمعلى املس          اعدة 
  .كثرياً 
نسخ  ألن ما وذلك ؛النزوليقّل أَهّية عن علم أسباب  الناسخ واملنسوخ الب اعتماده وعنايته-2

حكمه وتالوته أُدخل فيه كثري من اآليات، وقيل بنس      خها، واحلقيقة أهنا غري منس      وخة، وترتّكز 
يلزم عنه حمال وال تتغري ص   فة من  ألنه ال عقال وش   رعا؛ جائز 2أن النس   خ، األش   ياء الدخيلة فيه

                                                 
 .116، ص1، جمناهل العرفانالسابق، حممد عبد العظيم الزرقاين، يف  - 1
ه النقل  رادة ما يش     بوقد يطلق إل ،ثرونس     خت الريح األ ،واالزالة ومنه نس     خت الش     مس الظل، النس     خ يف اللغة الرفع -2

، لرفعلثالثة معاين وجاء مبعناه اللغوي وهو ا الكرمي أن النسخ جاء يف القرآن كقوهلم نسخت الكتاب، معىن كالمه ظاهر،
 فينسخ اهلل ما يلقي الشيطان"."؛ ذا يف قوله تعاىلبطال من غري تعويض شيء عن املنسوخ وهواإل

 عىن نسخوجاء مب. "ما ننس خ من آية أو ننسها": طاب جديد، وذلك يف قوله تعاىلوهو رفع حكم ش رعي خب اش رعومعناه 
وهناك أنواعه وشروطة،  ،نا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون"بنا ينطق عليكم باحلق ا هذا كتا" الكتاب أي كتابته كقوله تعاىل

يف  وجيوز نس    خ القرآن بالقرآن ونس    خ القرآن بالس    نة أو نس    خ الس    نة بالقرآن بش    رط أن يكون س    ندا متص    ال إىل النيب 
 .11، ص 1ج ،كرة في أصول الفقهمذ ، ني بن حممد املختارحممد األمالسابق، 
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لحة حس ب ما تقتضيه مص الذي أنزل األحكام وله أن ينس خ ما يش اء منها ص فاته تعاىل، وهو
َها نَْأِت خِبَرْي   :لقوله تعاىلالفاعل املختار،  لطيف هبم وهو العباد وهو ْخ ِمْن آيَة  َأْونُ ْنس     ِ َمانَ ْنس     َ
َها َأْوِمْثِلَها ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيَة  َواللمُه أَْعَلُم مبَا يُ نَ ز لُ  ، وقوله:1ِمن ْ  .2َوِإَذا َبدم

 رّده، ما فهذا ال ش   ك يف ؛ما خالف ش   رعنا هاأنواعيف مجيع اإلس   رائيليات ب اعتماده وعنايته-1
وز روايته فهذا جي ؛يكذبه ما ليس عندنا ما يص        ّدقه وال .ش        ك يف قبوله ال وافق ش        رعنا، فهو

أكثر األقس           ام ذكراً يف كتب التفس           ري، وغالبه يف حتديد  هو القس           م األخري وهذا .لالعتبار
 حتديدها، كأمساء أص   حاب الكهف، ولون كلبهم، ومكان الكهف، مبهمات ال فائدة لألمة يف

  .3، وغري ذلكوعدد الدراهم اليت اشرتي هبا يوسف 
 آن تس لس ليا بالقص ص القرآنية إن كانت اآليات يف الش يخ عبد اهلل قد اعتىن اعتناء فإن

ة ر احلكمويذكبإراد ما يلص      ق بعض      ها ببعض مع عدم اإلطالة واحلش      وة،  ويتخلل بينها ،واحد
بيان وجه فإنه يعقبها أحيانا ب ؛وأما إن كانت زيادة إسرائيلية والدروس املستفادة من جولة قصة.
  س            ردمن حيثية موقفه يفه ر إىل تفس            ري ظاوالن ني لنا ذلك.الرتجيح أو الص            حة كما س            يتب

ت اليت اإلسرائيليا رة يقّلل من ذكرو املشه أنه باملقارنة لكثري من كتب التفسري دجي ،اإلسرائيليات
أّما الش    يخ  ؛س    رين أطلق لنفس    ه العنان يف ذكرهافكثري من املف ؛هي من قبيل ما خالف ش    رعنا

وعوج بن عنق، والغرانيق، وهاروت  قصة سليمان، وقد تناول فيه هاليعبد اهلل فقد حتّفظ ع
. ومن أمثلة وعيس       ى   وماروت، ويأجوج ومأجوج، وعدد س       حرة فرعون، ويوس       ف

 .عوج بن عنق يف قصةذلك 
ى يَا قَاُلوا  قال تعاىل: بن عنققصة عوج -1  َحىتم  َنْدُخَلَها نْ لَ  َوِإنما َجبمارِينَ  قَ ْوًما ِفيَها ِإنم  ُموس َ

ا ََيُْرُجوا ه َ ا ََيُْرُجوا ف َ ِإنْ  ِمن ْ ه َ ة ائ  إن عوج ا طول ه ثالث  ة آالف وثالث م  ق  الوا  4َداِخُلونَ  ف َ ِإن ما ِمن ْ
وثالثون ذراعا وثل َّ ذراع وكان حيتجز بالس        حاب ويش        رب منه ويتناول احلوت من قرار البحر 

                                                 
 (.116) سورة البقرة االية: -1
 (.111) سورة النحل اآلية: -2
 دار إحياء الرتاث العريب، طبعةبريوت:  البداية والنهاية البن كثير،ه                  (، 224)ت انظر إمساعيل بن كثري أبوالفداء، -3

 .5، ص 1م(، ج 1211ه   ( املوافق ) 1411)  ،1جديدة حمققة، ط
 (.22) سورة املائدة اآلية: -4
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طبق ما على  فيش            ويه بعني الش             مش يرفعه إليها مث يأكله، ويروى أن املاء يف زمن نوح 
 .1إخل األرض من جبل وما جاوز ركبيت عوج.

ء اجلبارين ل يف عظمة هؤال"ما يذكره املفس  رون من وض  ع بين إس  رائي :عبداهلل قال الش  يخ
 آَدمَ  اللمهُ  َلقَ خَ  )قَالَ وأنه كان فيهم عوج بن عنق، وأن طوله كذا وكذا، فمخالف ملا يف الصحيح 

وَرتِهِ  َعَلى تُّونَ  طُولُهُ  ص     ُ ل مْ  اْذَهبْ  قَالَ  َخَلَقهُ  فَ َلمما ِذرَاًعا س     ِ  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنْ  الن مَفرِ  أُولَِئكَ  ىَعلَ  َفس     َ
َتِمعْ  ُجُلوس   اَلمُ  َقالَ ف َ  ُذر يمِتكَ  َوحتَِيمةُ  حتَِيمُتكَ  فَِإن مَها حُيَيُّوَنكَ  َما فَاس  ْ اَلمُ  فَ َقاُلوا َعَلْيُكمْ  الس  م  كَ َعَليْ  الس  م
وَرةِ  َعَلى اجْلَنمةَ  َيْدُخلُ  َمنْ  َفُكلُّ  اللمهِ  َوَرمْحَةُ  فَ زَاُدوهُ  اللمهِ  َوَرمْحَةُ   بَ ْعدُ  يَ ن ُْقصُ  اخْلَْلقُ  يَ َزلْ  فَ َلمْ  آَدمَ  ص     ُ
  .2اآْلَن( َحىتم 

مث ذكرو ا أن عوجا كان كافرا وَل يغرق بالطوفان وهذا   وعقب على هذه القص          ة وقال:
َنا مُثم  كذب وافرتاء لقوله تعاىل:  .3اْلَباِقنيَ  بَ ْعدُ  أَْغَرق ْ

 الشمْيطَانُ  أَْلَقى ىنم َتََ  ِإالم ِإَذا َواَلَنيبٍّ  َرُسول   ِمنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َوَماأَْرَسْلَنا قوله تعاىل: الغرانيق قصـة-2
وختدش يف معجزة   وهذه القص           ة من القص          ص اليت تطعن يف عص           مة النيب ،4أُْمِنيمِتهِ  يف 

 القرآن. 
  ص         ل القص         ة هي ما قيل عن قراءة النيبأبهم، و وقد روجها بعض املفس         رين يف كت

ما ليس من  "قراءته قال الش      يخ: ،فألقى الش      يطان يف قراءتهلس      ورة النجم يف جملس من قريش 
القرآن مما يرضاه املرسل إليهم أو يف حديثه ما يرضى قومه، أو ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما يف 

 قَ ْليب، َعَلى لَيُ َغانُ  )ِإنمهُ  :قال  احلدي َّ عن األغر املزين وكانت له ص             حبة أن رس             ول اهلل
تَ ْغِفرُ  ، وقد تعقب عليه الش       يخ عبد اهلل على هذه القص       ة بكالم 5َمرمة ( ِماَئةَ  اْليَ ْومِ  يف  اللمهَ  َفَأس       ْ

 6البيضاوي"وهو مردود عند احملققني"

                                                 
 41، ص 4أبو الفداء بن كثري، تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ج -1
 .61، 4،  جالبخاري صحيح ، السابق، حممد بن إمساعيل يف -2
 .233، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل، السابق،. يف (121) سورة الشعراء اآلية:- 3
 .(52) اآلية:سورة احلج  -4
 .1142يف كتاب الذكر، ص  صحيح مسلم،السابق، مسلم بن احلجاج، يف  -5
 25، ص 4م(، ج1221ه  1411، )1دار النفائس طعمان:  ،للبي اوي التنزيل وأسرار أنوار السابق،يف  -6
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 يف  ِسُدونَ ُمفْ  َوَمْأُجوجَ  يَْأُجوجَ  ِإنم  اْلَقْرنَ نْيِ  َذا يَا قَاُلوا قال تعاىل: ومأجوج قصة يأجوج-3
نَ َنا جَتَْعلَ  َأنْ  َعَلى َخْرًجا َلكَ  جَنَْعلُ  فَ َهلْ  اأْلَْرضِ  نَ ُهمْ  بَ ي ْ َسد ا َوبَ ي ْ

قال روى أنه ال ميوت أحدهم  1
ه أهنم ثالثة أصناف منهم أمثال األرز وطول ،وكثر يف كتب األخبار ،حىت يولد له ألف نفس

ال الء ال يقوم هلم حجر و ، وصنف منهم عرضه وطوله كذلك، وهؤ عشرون ومائة ذراع يف السماء
حديد، وصنف منهم أمثال الناس يفرش أحدهم أذنه ويلحف باألخرى ال ميرون بفيل وال وحش 

قال الشيخ عبد اهلل بن فودي نقال عن عبد الرمحن 2" إال أكلوه ومن مات منهم أكلوه
 .3الثعاليب:"والذي يصح من ذلك كثرة عددهم على اجلملة"

 حَنْنُ  ُكنما نْ إِ  لََناأَلَْجرًا ِإنم  قَاُلوا ِفْرَعْونَ  السمَحَرةُ  َوَجاءَ  سحرة فرعون قال تعاىل:قصة عدد -4
 مع كل واحد منهم حبل وعصا، ويف التفاسري غري قال الشيخ:"قيل كانوا سبعني ألفا 4اْلَغالِِبنيَ 

 5هذا من العدد، وكل ذلك السند له واملعلوم أهنم مجع عظيم".
  وقال ومن هذه القصص الواهية ما ورد ذكره عن قميص يوسف  قميص يوسف-5

 6َأمْجَِعنيَ  بَِأْهِلُكمْ  َوْأُتوين  اَبِصريً  يَْأتِ  َأيب  َوْجهِ  َعَلى َفأَْلُقوهُ  َهَذا ِبَقِميِصي اْذَهُبوا كما قال تعاىل:
الذي لبسه حني ألقي يف النار، كان يف عنق  قال الروايات اإلسرائيلية هو قميص إبراهيم 

 إال عويف. لإن فيه رحيها، وال يلقى على مبتيوسف َتيمة وهو من اجلنة أمره جبيل بإرساله وقال 
قال ابن عطية:"وهذا كله حيتاج إىل سند، والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه مبنزلة 

بعد، ولو كان من قميص اجلنة ملا كان  قميص كل أحد، وهكذا تبني الغرابة وإن وجد رحيه من
 .2يف ذلك غرابة ولوجده كل أحد"

                                                 
 (.24) سورة الكهف االية: -1
 .23ص ، 3، جضياء الـاويل في معاني التنزيليف السابق، عبد اهلل،  - 2
 .542، ص 2ج الجواهر الحسان،الثعاليب،  - 3
 (.113) سور األعراف االية: - 4
 .22، ص 2، جويل في معاني التنزيلتأضياء الـاملرجع نفسه،  -5
 (.23) سورة يوسف اآلية: -6
 .122، ص 2، جضياء الـاويل في معاني التنزيلعبد اهلل، يف السابق،  -2
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 يِ َوُأحْ  َواأْلَبْ َرصَ  اأْلَْكَمهَ  َوأُْبرِئُ  يف قوله: ومن هذه أيضا عيسى  قصة عيسى-6
كرره، أي قوله بإذن اهلل لنفي توهم اإلهلية فأحيا   " :عبداهلل قال الشيخ 1اللمهِ  بِِإْذنِ  اْلَمْوَتى
"ويف قصص اإلحياء أحادي َّ كثرية ال يوقف  قال الثعاليب: .2صديقا له وابنة العاشر" "عازرا"

ب كان ألن علم الط ؛لسالم إَّنا جتري فيما يعارض الطبعلى صحتها، وآيات عيسى عليه ا
 .3شرف الناس يف ذلك الزمان"

ليات وقع بعض املفسرين الذين ذكروا إسرائي وقع الشيخ عبداهلل مثل ما وقد قصة بني آدم-7
 هُ نَ ْفسُ  َلهُ  َفَطومَعتْ  حي َّ ورد حكايات كثرية وَل يعقب عليها يف مثل هذه القصة يف قوله تعاىل:

 ْوَءةَ سَ  يُ َوارِي َكْيفَ  ِلرُيِيَهُ  اأْلَْرضِ  يف  ْبَح َُّ ي َ  ُغرَابًا اللمهُ  فَ بَ َع ََّ  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  َفَأْصَبحَ  فَ َقتَ َلهُ  َأِخيهِ  قَ ْتلَ 
، 4النماِدِمنيَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ  َأِخي َسْوَءةَ  َفُأَوارِيَ  اْلُغَرابِ  َهَذا ِمْثلَ  َأُكونَ  َأنْ  أََعَجْزتُ  َويْ َلَتا يَا قَالَ  َأِخيهِ 

حلج فسأله ا"روي أن األرض رجفت بقتله وتغريت األطعمة فرجع آدم من  :عبداهلل قال الشيخ
إىل  ذهب طريدا فأخذ أخته وهربا ،عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيال فقال بل أنت قتلته

عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس على صورة ناصح فقال إَّنا أكلت النار قربان هابيل ألنه كان 
 .5يعبدها فانصب أنت نارا تكون لك ولعقبك فبىن بيت نار فهو أول من عبد النار"

،  6اأْلَْعَناقِ وَ  بِالسُّوقِ  َمْسًحا َفطَِفقَ  َعَليم  ُردُّوَها قوله تعاىل: مع اخليل سليمانقصة -8
ذِبها وقطع أرجلها تقربا إىل اهلل حي َّ اش           تغل هبا عن الص           الة  هو " :عبداهلل قال الش           يخ

وتص        دق بلحمها فعوض         ه اهلل خريا منها وأس        رع وهي الريح. وقيل جعل ميس         ح بيده أعناقها 
هور الرازي، واجلم وس   وقها حبا هلا وتكرمة هلا معدة للجهاد، قال: وهذا هو الذي رجحه الفخر

يَها يف  َمْعُقود   )اخْلَْيلُ   على األول، ويوافق الثاين حدي َّ عروة عن النيب  يَ ْومِ  ِإىَل  اخْلَي ْرُ  نَ َواص        ِ
 ، وغريها من القصص القرآنية ويطيل علينا ذكرها.2اْلِقَياَمِة(

                                                 
 (.42) سورة آل عمران اآلية: -1
 .121، ص 2، جضياء الـاويل في معاني التنزيلاملرجع نفسه،   -2
 .42، ص 2، جالجواهرالحسانمحن الثعاليب، الر  يف السابق، لعبد - 3
 (.31-31) سورة املائدة اآلية: -4
 .235، ص  1، جويل في معاني التنزيلتأضياء الـاملرجع نفسه،  -5
 (.33) سورة ص اآلية: -6

 .222﴿ووهبنا لداود سليمان﴾ ص  ، باب قول اهلل تعاىل :البخاريصحيح يف السابق، حممد بن إمساعيل،  -2
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لثقافة اليهودية أثر يف التفس         ري، ويتغلب اجلانب اليهودي على اجلانب النص         راين كان ل
رة، يلكثرة ظهورهم واختالطهم باملس        لمني يف بداية اإلس        الم، وألهنم كانوا مس        توطنني يف اجلز 

ِإنما  :إال أن الثقافة اليهودية قد اعتمدت على التوراة لقوله تعاىل ؛وكلتا الثقافتني دينية أيض              ا
أحكام جبانب التوراة س   نن ونص   ائح  ، وجاء التوراة أحكام ولليهود1أَنْ زَْلَناالت مْورَاَة ِفيَهاُهًدى َونُور  

وإَّنا كانت باملش        افهة، وبعد ذلك َت تدوينها وعرفت  وش        روح َل تكتب يف زمن موس        ى
وأما  ؛قص         ص والتاريخ والش         رائع واألس         اطريباس         م التلمود، ووجد جبانبه األدب اليهودي وال

لطبيعي ، ومن االنص     ارى فكانت ثقافتهم تعتمد على اإلجنيل الذي أنزله اهلل على عيس     ى 
 .كل هذه الشروح من نبيهم عيسى أن  اة، وزعموا ر اإلجنيل بشروح كالتو  ىأن َيط
يه ما اش       رتطه على نفس       ه يف ض       ياء التأويل من التنبمنهجه  أنو القراءات القرآنية،  عنايته،-9

ه بآية فكان ال ميّر عند تفس     ري  ؛التزم منهجا علميا مض     بوطا يف ذلكاملش     هورة، و على القراءات 
قراءة نافع ب س    ند كل قراءة إىل أص     حاهبا، مبتدأفيها اختالف القراءات الس    بعية إال نّبه عليه، وأ

ر اآلية على ض         وئها، مث يأيت  ،برواية ورش عنه ألهنا القراءة الس         ائدة يف منطقته آنذاك، فيفس         ّ
 ؛لقرآنلة على أثر ذلك يف تفس     ري اءات األخرى فيش     رحها ويوّجه معىن كل قراءة مع الدالبالقرا

ل فهَم معىن اآلية لدى القارئ، وتوجيهها ينِ  قوله تعاىل:كما يف   مم ِّا ُيس              ه ّ  ،2َمِلِك يَ ْوِم الد 
لكس              ائي ااهلل تعاىل، وقرأ  وُخّص بالذكر ألنه ال ملك ظاهرا فيه ألحد  إال ها: بعد تفس              ري

ينِ  وعاص     م ، فمعناه مالك األمر كله يف يوم القيامة، أي هو موص     وف بذلك َماِلِك يَ ْوِم الد 
اِمرًا  وقوله تعاىل:، 3دائما، كغافر الذنب، فص            ّح وقوعه ص            فة للمعرفة َتْكِبِيَن ِبِه س            َ ُمس            ْ

ش، اهلجر أي الفححي َّ قال:")تُ ْهِجُروَن( بض              م التاء لنافع من أهجر إذا أتى ب ،4تُ ْهِجُرونَ 
  .5وبفتحها للباقني، أي ترتكون القرآن أو تقولون فيه غري احلق"

اإلشاري  فسريوَّناذج من التوالرتكيز عليه، انب اإلشاري يف تفسريه، باجلهتمامه امنهجه و -11
رآن على تأويل آيات الق هو) اء:اإلش      اري يف اص      طالح العلم التفس      ريمعىن  أما  ؛يف تفس      ريه

                                                 
 (.44) سورة املائدة اآلية: -1
 (.3-1) سورة الفاحتة الكتاب اآلية: -2

 .1، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،السابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -3
 (.61) سورة املؤمنون اآلية: -4
 .111، ص3ج  ،املرجع نفسه -5
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ا وبني ألرباب الس    لوك وميكن التطبيق بينه يظهر منها مبقتض    ى إش    ارات خفية تظهرخالف ما 
 تفس       ري اإلش       اري يف تفس       ريه كثريا ما يتناول بالروحانية الص       وفية، يفيهتم بالف، 1(املراد الظواهر

 الرتبية النفس وتزكيتها.
يح ما أمجله توض     يف: هويتمّثل منهجدالء برأيه الش    خص    ي اإلس    تدالل و الاب منهجه يهتم-11

يف  ص  الحواإل ةاملواعظ والرتبوي، والرتكيز على الدروس و املتقدمون، وش  رح ما غمض من كالمهم
  النصوص الشرعية.

بني لوم القرآن، ع كثري من كتب  منهجه وعنايته بعلوم القرآن يف تفس           ريه حىت ألف فيه-12
 علوم القرآن من كتابه اإلتفان يف  وهو كتاب مجع فيه مؤلفه ما ختم الس   يوطي بهاملنظوم واملنثور 

 .ات واألباطيلص  حيحها وحس  نها وض  عيفها دون املوض  وع إىل النيب  املص  رح برفعها التفاس  ري
 املؤلف بعض األس              اني  د، ويف احلقيق  ة أن الكت  اب عب  ارة عن بعض األح  ادي   َّ امل  أثورة يف وبنيم 

مام من كتاب اإلتقان لإل تفس              ري بعض اآلي ات القرآني ة، وهي كم ا ص              رّح ب ه املؤلف منقول ة
أن الشيخ عبد اهلل ختم كتابه هذا بذكر طبقات املفسرين من عصر الصحابة إىل  إال ؛الس يوطي

 .2عصر التابعني ومن بعدهم، وشيء من علوم القرآن
 
 التفسيرمنهجه في  رابع:مبحث الال

للعلماء يف دراس          ة القرآن وتفس          ريه مناهج متعددة فمنهم من مجع بني الرواية واآلثار والدراية، 
األخبار والقص             ص املدهش، ومنهم من َهه التهذيب والتنقيح لتلك و ومنهم من مجع الروايات 

م فمثال  ولذا تتعلق بأذهاهن ؛جانب الدراية اآلثار وتُبني الصحيح من الضعيف، ومنهم من راعو
به  القرآن الذي حتدى اهلل البالغة والدقائق اللغوية وخفياياها، وجوانب إعجاز كش       ف أس       رار

لق  ة ل  ذا تتبع اآلي  ات املتع ي  ة؛هتم  ام  ه جب  ان  ب الفروع الفقهافص              ح  اء العرب، ومنهم من ك  ان 
رآن الق فس              ريووض              ح مذاهب الفقهاء واختالفاهتم، ومنهم من قام بت ،باألحكام وفس              رها

 تمر األمراس    طائفيا، وهكذا أو يتناس   ب مع مذهبه وفكره عقدييا بتأويالت اآليات حس   ب ما

                                                 
 .432، ص 2، ج والمفسرون التفسيرالسابق، حممد حسني الذهيب، يف  -1
،   بريو، وقد حقق الكتاب أحد األساتذة اجلامعية يفالسول نيل السول من التفاسيرالس ابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -2

 مكتبة جامعة بايرو. منوكذلك حصلت على نسخة خمطوطة من كتاب نيل السول  .كنو
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 التفس              ريب تعامليف النهج املأنواع عن بيان هذا املبح َّ يكون احلدي َّ يف إىل يومن ا ه ذا. أم ا 
الدرس    ة عن يف  ه على خمتلف منهجهوهذا أمر جلي املتتبع في )ض    ياء التأويل يف معاين التنزيل(،

أص         ول العقائد، والعبادات، واملعامالت، ويف التعامل بالنص         وص من الكتاب والس         نة واآلثار 
 الصحيحة واستدالل برأيه الشخصي.
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  في التعامل بالنصوص منهجه أوالا:
وباهتمامه بعّد اآلي القرآن، وذكره للمكي واملدين قبل أن يف التعامل بالنص             وص كان منهجه 

 اآليات، وهذا ممّا نيلذكر املناس   بات ب تفس   ريه جيده مرتعا خص   با يفاملطّلع و  .التفس   رييف يش   رع 
 .ألن ذكر املناسبات يعني على فهم املراد من اآليات ؛زاد تفسريه مجاالً 

قوله  ، يفص        ىحت تعدُّ وال الجدا  كثريذلك يف تفس        ريه  و  باملناس        بات واهتمامهكان تعامله -أ
اءُقِل اللمُهمم  تعاىل: ر هذه اآلية قال:وملّا بنّي أن  ،َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤيت اْلُمْلَك َمن َتش        َ ملّا فس        ّ

ار ِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن  :بنهي واليتهم بقول ه اخلريكلّ ه بي ده، قطع توهُّم النفع من الكف ّ الم يَ تمخ ِ
لّلُه أَي َُّها المِذيَن آَمُنواْ الَ حُتَر ُمواْ طَي َباِت َما َأَحلم ايَا  قول ه تع اىل:ويف  1َأْولِيَ اء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننيَ 

ق  ال: مل  ّا نزل  ت ه  ذه اآلي  ة، واخلمر مم  ا يس              تط  اب بنّي اهلل ع  دم دخوهل  ا يف احلالالت  ،2َلُكمْ 
اُب َواأَلزْ  بقوله: ُر َواألَنص      َ َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس      ِ  قوله تعاىل:ويف  .3ْجس  اَلُم رِ يَا أَي َُّها المِذيَن آَمُنواْ ِإَّنم
 َِوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى ِمن ُدوِن الّله4 ملّا جاء إىل تفس         ري هذه اآلية قّدم بني يديها ،

وملّا ص در اهلل الس ورة ببيان ص دق الرسول، وأن القرآن من عند  س بتها مبا قبلها، فقال: ذكر منا
َذا اْلُقْرآُن َأن  ي الري ب عن كون القرآن كالم  ه بقول  ه:اهلل، وأدل  ة ذل  ك، رجع إىل نف اَن ه  َ ا ك  َ َوم  َ

َتثي ل لبعض اآلي ات اليت ذكر فيها املناس              بة بينها وبني ما  وه ذا جمّرد ،5يُ ْفتَ َرى ِمن ُدوِن اللّ هِ 
 .قبلها، ويف تفسريه، فهو من املفّسرين الذين يعتنون بعلم املناسبات، ويرون أَهّيته وجوازه

ُح ما أهبم ، وويض    النص  وص القرآنية، أو احلديثية، أو اآلثار الص  حيحة، وغريهاأما التعامل ب-ب
إال أن  ه  ؛يتجن  ب ب  الرأي امل  ذموم يف التفس              ريويبني يف آخر، ويهتم ب  امل  أثور عموم  ا و يف النص 

ة علكن قد قلم اس    تدالله باألحادي َّ الض    عيفة واملوض    و  بوية، واآلثار؛وحيكم على اآلحادي َّ الن
ر للعلوم الض   رورية اليت تعينه على ا هوقواعد يف تفس   ريه، لتفس   ري، س   ليمة متبعة، بعد معرفة املفس   ّ

ا اجلانب، ورمبا  من املؤلف هبذ اً كبري   اً فقد الحظ يف القس م الذي وقفت عليه من التفسري اهتمام
كثري جد ا، إذ    وبأقوال الص             حابة والتابعني فه، كان ذلك لكونه متتبعا لغريه ناقال عنه مث حملال

                                                 
 (.26) سورة آل عمران اآلية: -1
 .1ص ، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -2
 (.12) سورة املائدة اآلية: -3
 (.32) سورة يونس اآلية: -4
 (. 32) سورة يونس اآلية: -5
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كثريا م ا يذكر يف اآليات أقوال أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مس              عود، 
، واحلس             ن 2بن جب ، وجماهد1ووهب بن منّبه كعب األحبار، ، ومن التابعني: وعائش             ة
  استدالله للنصوص؛يف اجلانب ا، وغريهم رمحهم اهلل، وهو يهتم هبذ4، وعكرمة3البصري
رَاَط المِذيَن  :قوله تعاىليف  تفس    ري القرآن بالقرآن تعامله من-ث َتِقيَم ص     ِ رَاَط اْلُمس    ْ اْهِدنَا الص     

باهلداية واالستقامة من النبيني والصّديقني  أَنَعمَت َعَليِهمْ  قال يف تفسريها، 5أَنْ َعْمَت َعَليِهمْ 
وَل َفُأْولَِئَك َمَع : اآلية بقوله تعاىل ، وهذا تفس   رياهوالش   هداء والص   احلني،  َوَمن يُِطِع الّلَه َوالرمس   ُ

يِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصماحِلِنَي َوَحُسَن أُولَ   .6ِئَك َرِفيًقاالمِذيَن أَنْ َعَم الّلُه َعَلْيِهم م َن النمِبي نَي َوالص د 
 قوله ها وهي بقوله:أي أهلمه إيافّسرها  2فَ تَ َلقمى آَدُم ِمن رمب ِه َكِلَمات قوله تعاىل:يف و 
 قوله تعاىل: ويف .1ِسرِينَ َلْم تَ ْغِفْرلََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننم ِمَن اخْلَا َوِإن أَنُفَسَنا قَااَلَرب مَنا ظََلْمَنا تعاىل:
َوَعلمَمُه ممما َيَشاء،2 ه تعاىل:قولاآلية ب فّسره بقوله:كصنعة الدروع، ومنطق الطري، وهذا تفسري 
 َر َعَة لَُبوس  لمُكْم لُِتْحِصَنُكم م ن وَُكنما فَاِعِلنَي َوَعلمْمَناُه صَ  َوَسخمْرنَا َمَع َداُووَد اجْلَِباَل ُيَسب ْحَن َوالطمي ْ ن ْ

بقوله وضح معىن اآلية  11اَل إَِلَه ِإالم ُهَو ُكلُّ َشْيء  َهاِلك  ِإالم َوْجَههُ  وقوله تعاىل: ،11بَْأِسُكمْ 
، َويَ ب َْقى َوْجُه َرب كَ  :تعاىل َها فَان    .12ُكلُّ َمْن َعَلي ْ

                                                 
ذلك،  ه          ( يف خالفة عثمان، قيل غب111)ت من خيار التابعني، ،عبد اهلل أبو هو وهب بن منبه اليماين الصنعاين، -1
 .125ص ، 1، ج والمفسرون التفسيرالسابق، حممد حسني الذهيب، يف 
ه                ( 114اخلطاب وتوىف مبكة )تبن حلجاج املخزومي ولد يف خالفة عمر ا أبواملكي املقرئ املفسر  بن جب جماهد هو -2

 .114ص ، 1، ج والمفسرون التفسير، املرجع نفسهساجد،  وهو
ة خالفة عمر قبل هناي لدو احلسن بن أيب احلسن يسار السيد اإلمام أبو سعيد البصري، إمام يف زمانه علما وعمال،  هو -3

 .151ص، 1، جالمفسرين طبقاتالسابق، الداودي، يف  ه  (،111)تبن اخلطاب 
 .316ص ، 1، جطبقات المفسرين، املرجع نفسه، تقدم ترمجته -4
 (.2-6) سورة الفاحتة الكتاب اآلية: -5
 (.62)  سورة النساء اآلية: -6
 (.32) سورة البقرة اآلية: -2
 (.23) سورة األعراف اآلية: -1
 (.251) سورة البقرة اآلية: -2
 (.11-22) سورة األنبياء اآلية: -11
 (.11) سورة القصص اآلية: -11
 (.25) سورة الرمحن اآلية: -12
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وأحيانا حييل تفس    ري اآلية على اآلية املتقدمة عليها يف املعىن، كما فعل يف قص    ة موس    ى 
 مع فرعون يف إلقائه يف اليم، أحال يف س      ورة القص      ص على س      ورة طه يف بعض اآليات، 
:أي  فّسره بقوله ،1المِذيَن آَمُنواْ وَََلْ يَ ْلِبُسواْ ِإميَانَ ُهم ِبظُْلم   تعاىل:قوله تفسريه عند  ذلك يفومن 

ر بذلك يف حدي َّ الص حيحني عن عبد اهلل، قال:ملا نزلت وَلَْ يَ ْلِبُسواْ ِإميَانَ ُهم  بش رك، كما ُفس  
 .2ِإنم الشرك لظُْلم  َعِظيم   قال أصحابه:وأينا َل يظلم؟ فنزلت ِبظُْلم  
األحادي َّ  بأن عبد اهلل قد تعامل مع س     تقراءثبت باالذلك و القرآن بالس     نة  تفس     ري تعامله-ج

اماً، ففي كالتايل ويض     ح ذلك َتاده  هالص    حيحة بكل أنواعها يف تفس     ريه هذا يف أغلب اس    تش     
َتطَْعُتم م ن قُ ومة   قوله تعاىل: ره بقوله: وهي الّرمُي كما جاء يف حدي َّ  3َوأَِعدُّواْ هَلُم مما اس    ْ فس    ّ

وُل الل مِه  اِمر ، يَ ُقوُل:َخطَ َب َرس              ُ َتطَْعُتْم ِمْن قُ ومة  فَ َقرَأَ  عن ُعْقبَ َة ْبَن ع َ  َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اس              ْ
 فَ َقاَل:)َأاَل ِإنم اْلُقومَة الرمْمُي َأاَلِإنم اْلُقومَة الرمْمُي(.

ا قوله تعايل:يف و  َعْوَن يف اأَلْرِض َفس       َ وَلُه َوَيس       ْ َا َجزَاء المِذيَن حُيَارِبُوَن الّلَه َوَرس       ُ َأن  ًداِإَّنم
لمُبواْ َأْوتُ َقطمَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم م ْن ِخالف  َأْو يُنَفْواْ   يف تفس      ريها:قال  4َن اأَلْرضمِ  يُ َقت مُلواْ َأْوُيص      َ

َة ف  َاْجتَ َوْوا الْ َعْن أَيُّوَب َعْن َأيب ِقاَل  ل  َأْو ُعَريْ ن  َ َة ف  ََأَمَرُهْم ب َ َة َعْن أََنس  ق َ اَل"ق  َِدَم أُن َ اس  ِمْن ُعك  ْ ِدين  َ م  َ
حُّوا  النميبُّ  َربُوا ِمْن أَبْ َواهِلَا َوأَْلَباهِنَا فَاْنطََلُقوا فَ َلمما ص  َ َتاُقوا  تَ ُلوا رَاِعَي النميب  ق َ  بِِلَقاح  َوَأْن َيش  ْ َواس  ْ
اُر ِجيَء هبِِ الن م  ا اْرتَ َفَع الن مه   َ ارِِهْم فَ َلم   م اِر فَ بَ ع   َ ََّ يف آث   َ اَء اخْلَبَ ُر يف َأومِل الن مه   َ َأَمَر فَ َقَطَع َعَم َفج   َ ْم ف   َ

َقْوَن قَاَل أَبُو ُقوَن َفاَلُيس         ْ َتس         ْ بََة فَ َهُؤاَلِء ِقاَل  أَْيِديَ ُهْم َوأَْرُجَلُهْم َومسَُِرْت أَْعيُ نُ ُهْم َوأُْلُقوا يف احلَْرمِة َيس         ْ
 انتهى. 5َسَرُقواَوقَ تَ ُلوا وََكَفُروا بَ ْعَد ِإميَاهِنِْم َوَحاَربُوا اللمَه َوَرُسوَلُه،

ض         ائل ولعل أكثرها يف الف ع األحادي َّ الض         عيفة دون أن يبني أهنا ض         عيفة؛وتعامل م
 ال:لذا اس    تعملها لبيان اجلواز الذي ق النزول وبعض الرويات اإلس    رئيليات؛واألخالق وأس   باب 

                                                 
 (.12) اآلية:سورة األنعام  -1
وَلَْ  بابيف  ، كتاب التفس      ريصـــــحيح البخاريجامع حممد بن إمساعيل، الس       ابق، ، يف (12) س      ورة لقمان اآلية: -2

   .221 ، ص3(، ج3622برقم احلدي َّ ) يَ ْلِبُسواْ ِإميَانَ ُهم ِبظُْلم  
ضل ، كتاب اإلمارة، باب فالنوويصحيح مسلم بشر   ،السابق، حمي الدين ين حي يف  ،(61) سورة األنفال اآلية: -3

 .65ص ، 13(، ج 4223سيه، برقم احلدي َّ) الرمي واحل َّ عليه، وذم من علمه مث ن
 (.33) سورة املائدة اآلية: -4
 .56ص ، 1بوال اإلبل والدواب والغنم، ج ، يف باب أجامع الصحيح البخاري، السابق، حممد بن إمساعيليف  -5
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ي سورة البقرة تبلغ فف ؛ينحصر بسهولة به بعض العلماء واألحادي َّ الضعيفة يف هذا التفسري ال
تس    عة أحادي َّ واملقطوع ثالثني وبالروايات يف أس    باب نزول اآليات أكثر من س    بعني والنماذج 

 :دها على النحو اآليتاليت سنور 
َنا َوِإنما ِإنْ قَا ويف قوله تعاىل: ابََه َعَلي ْ ْ لََنا َما ِهَي ِإنم اْلبَ َقَر َتش             َ اَء اللمُه  ُلوا ادُْع لََنا َربمَك يُ بَ ني  ش             َ

"يف اس   تثنائهم يف هذا الس   ؤال األخري إنابة ما وانقياد ودليل  قال: الش   يخ عبد اهلل ،1َلُمْهَتُدونَ 
 وقول 2ألبد(ا يس         تثنوا ملا بينت هلم إىل آخر فقة األمر ويف احلدي َّ )لو َلندم وحرص على موا

"إش اء اهلل"، يف األمر كله أدب مع قضاء اهلل وقدره، ولكن احلدي َّ الذي استدل به الشيخ هنا 
)واهلل لوَل يس  تثنوا ملا بينت  قال رس  ول اهلل   قد ض  عفة العلماء وهو ما روي عن أيب هريرة

 .3هلم إىل آخر األبد(
اُدوا يَ ْفَعُلونَ  يف قول  ه وق  ال الش              يخ عب  د اهلل  ا ك  َ ا َوم  َ ذل  ك لغالء مثنه  ا، ويف  ف َ َذَِبُوه  َ

رده باألهبام، وهذا احلدي َّ أو  احلدي َّ:" أي ش     ددوا على أنفس     هم باألس     ئلة فش     دد اهلل عليهم
َلْواَل َأنم َبيِن ) قال رس         ول اهلل  قال: افظ أبوبكر بن مردويه يف تفس         ريه عن أيب هريرة احل

رَائِيلَ  اَء اللمُه َلُمْهَتُدونَ  قَاُلوا: ِإس    ْ وا بَ َقَرًة ِمَن اْلبَ َقرِ  َوِإنما ِإن ش     َ  َما أُْعطُوا أََبًدا، َوَلْو أَن مُهُم اْعتَ َرض     ُ
َد اللمُه َعَلْيِهْم". ُهْم، َوَلِكن مُهْم َشدمُدوا، َفَشدم  4َفَذَِبُوا أَلَْجزََأْت َعن ْ

ويعرف الوض   ع بأمور منها إقرار قائله  اهللأما احلدي َّ املوض   وع املكذوب على رس   ول 
قد وس    بب الوض    ع إما عدم الدين كالزنادقة ف ،الغةإذ ألفاظ النبوة هلا رونق ونور وبوركة ألفاظه 

قيل أهنم وض     عوا أربعة عش     ر ألف حدي َّ أو انتص     ار ملذهب أو اتباع هلوى بعض الرؤس     اء أو 
  5غلبة اجلهل احتسابا لألجر على زعم الواضع.

                                                 
 .36، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، ، بن فودي السابق، عبد اهلليف (، 21) سورة البقرة اآلية: -1
 .36، ص 1، ج املرجع نفسه -2
 .215، ص 2، ججامع البيان في تأويل آي القرآنأخرجه الطبي يف تفسريه حممد بن جرير الطبي،  -3
الس  ابق، ابن   يف ن منص ور وهو ض  عيف"الوجه، وقال احلافظ بن حجر"فيه عباد ب من هذاقال بن كثري حدي َّ غريب  -4

 .45، ص  1، جالقرآن العظيم تفسيركثري 
، وخلص الس          يوطي كتاب بن اجلوزي، وبن حجر ألف كتابأ القول الموضــــــــوعاتوقد ص          نف أبو الفرح بن اجلوزي  -5

دار  :رةالقاهت، حيي بن حممد، الموضــــوعات، أبو الفرح بن اجلوزي،  ، وغريهم، انظرفي الّذّب عن المســـند المســـدد
 .53-51، ص 1م(، ج2116-ه   1422، )1ابن رجب، ط
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 إن علم األحادي َّ موض وع فال حيل له أن يرويه منسوبا إىل رسول اهلل  احملدثون:قال 
إال مقرونا ببيان وض   عه، وهذا احلظر عام يف مجيع املعاين س   واء يف األحكام والقص   ص والرتغيب 

َمْن َحدمَث ) قال رس  ول اهلل  والرتهيب وغريها حلدي َّ مسرة بن جندب واملغرية بن ش  عبة قاال:
، فَ ُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبنيَ ِِبَِدي  . 1( َّ  َوُهَو يَ َرى أَنمُه َكِذب 

تِْلَك أُممة  َقْد  :ففي قوله تعاىل ؛أما تعامله على األحادي َّ املوض   وعة يف تفس   ريه كالتايل
أَُلوَن َعمما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  ْبُتْم َواَل ُتس        ْ َبْت َوَلُكْم َما َكس        َ الش        يخ عبد وقال  ،2َخَلْت هَلَا َما َكس        َ

هم يوج  ب انتف  اعكم ب  أعم  اهلم، وإم  ا تنتفعون مبوافقت اهلل:"ومعىن اآلي  ة أن انتس               ابكم إليهم ال
اَل يأتيين النماس ) واتباعهم ال تؤاخذون بس       يئاهتم وال تثابون ِبس       ناهتم كما قال عليه الس       الم:

 تَأتِييِن النماس اَل  يَا بين َهاش        م) اللفظ وبلفظ آخر واحلدي َّ هبذا (بأعماهلم وتأتوين بأنس        ابكم
 . 5:غريب جدا4الزيلعي ولكن احلدي َّ ال أصل له كما قال:، 3(بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم

لعلها و  ال جياوز األصابع اليد ملن درسها؛قليال جداً و  واألحادي َّ املوضوعات يف تفسريه
ات بنظريها، اآليالباقية يف الروايات اإلس      رائيليات، وقد تعامل يف دراس       ة بالنص      وص واس       تدل 

، واملطلق واملقي  د، والع  ام واخل  اص، وإزال  ة اإلهب  ام، وإزال  ة اإلش              ك  ا  لوتبيني اجملم  ل على املبيني 
 يوضح بعضه بعضا فما أمجل أو أوجز يف نصوص القرآن ألن ؛إيضاح املعاين تأكيد ماهو مؤكد

ان نس      ألن علم اإل ؛موض      ع بس      ط وَت بيان إمجاله يف موض      ع آخر، وقد يكون إلزالة إش      كال
 :جتد يف القرآن اختالفا، ألنه من عند اهلل لقوله تعاىل لك الولذ يء؛حمدود وغري حميط بكل ش     

ا َكِثريًا ُدوا ِفي  ِه اْخِتاَلف  ً ِه َلَوج  َ ِد َغرْيِالل  م اَن ِمْن ِعن  ْ وق  د ختص عموم آي  ة أخرى أو ت  أيت ، 6َوَلْو ك  َ
ر .طلقيد املتكون ش  رحا ملا أهبم، أو تق مؤكدة، أو  ه، قال:به القرآن القرآن نفس   وأفض  ل ما فس  ّ

                                                 
 .2، ص ص1باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، ج صحيح مسلم،السابق، مسلم بن احلجاج، يف  -1
 (.134) سورة البقرة اآلية: -2
يل، بريوت: ت، حممد مج، المحيط البحر تفسـير هم ومنهم حممد بن يوس ف أبوحيان،وقد ذكر املفس رون يف تفاس  ري  -3

 .645، ص 1ه  (، ج1421، )1، طاملعاصر دار الفكر
الواقعة في  تخريج األحاديث واآلثاره                              (، 262)ت مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي -4

 .51، ص 1ه (، ج1414)، 1، دار ابن خزمية، طاهلل بن عبد الرمحن السعد ت، عبدالكشاف للزمخشري، تفسير 
 .36، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -5
 (.12) سورة النساء اآلية: -6
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ما أمجل القرآن بالقرآن، ف "إن ص  ح الطرق يف ذلك أن يفس  ر ش  يخ اإلس  الم ابن تيمية رمحه اهلل
 ".1يف مكان فإنه قد فّسر يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر

كرر منه يف فيجمع ما ت إليه أوال جوعبد ملن يتعرض لتفسري الكتاب من الر  وهلذا كان ال
موض   ع واحد ويقابل اآليات، ليس   تعني مبا جاء مس   هبا على معرفة ما جاء موجزا ومبا جاء مبينا 
 على فهم م ا ج  اء جممال، وحيم ل املطلق على املقي د والع ام على اخل  اص وهك ذا يكون تفس              ري

يعرفها ألن  أي ؛القرآن تفس          ري يف مةالقرآن بالقرآن، وفهم مراد اهلل مبا جاء عن اهلل، وهذه مه
 َل ولذا فإن الص        حابة الذين عاص        روا الوحي ملا ؛ص        احب الكالم أعلم مبعاين كالمه من غريه

وس   ألوه   املبهم من اآليات راجعوا إىل املبلغ األول هو رس   ول اهلل وأاملطلق  يفهموا اجململ أو
ذلك  ملتأخرة أن جيتهدوا يف معرفةعلى األجيال ا ؛عن بي ان ذل ك، فنقلوا عند ما أفادهم وكذلك

ك اهلل بن فودي من تل الش        يخ عبد .واض        حا عندهم كما اتض        ح ملن قبلهم حىت يكون األمر
شرح معىن بيان احلكمة وإيضاح السبب و  وه هالنخبة، وقد ص رف حياته يف فهم القرآن وتفس ري 

ج  ه مطّول ج  دا ال و ان  ب، وك  ان منهج  ه ه  ذا اجل  مبعىن أن  ه مجع ه  ذه كله  ا يف  ؛اآلي  ة ب  آي  ة أخرى
 ؛أننا نأخذ لكل فقرة من الفقرات أدلة وأمثلة لطال علينا ما نقصده األذهان، لو قارنة مع ردملل

 .دي ما قصدناهحماولتنا ليؤ ولكن 
 أصول العقائدمنهجه في دراسة  ثانياا:

ميان من إلبا تعلقما ييمن مس    ائل العقائد ف اُ وتناول كثري  ،أص    ول العقائدكان منهجه يف دراس    ة 
، وكرامات األولياء، والس   حر، والعني، خملوقتان وعذاب القب ونزول عيس  ى  أن اجلنة والنار

على الفرق الكالمية من املعتزلة، فيما يتعلق باهلدى والضالاللة، واإلرادة، وخلق أفعال ه ردودمث 
الوعد لة من ورّده على املعتز تعاىل، ه العباد، وكس     ب العبد، ومس     ألة رؤية اهلل يوم القيامة، وكالم

بع    َّ  واخلوارج، والفالس              ف   ة يف إنك   ارهم ،بني املنزلتني، وك   ذا على اجلبي   ة والوعي   د، واملنزل   ة
األجس   اد، ورده أيض   اً يف قول الص   وفية أن مقام الوالية أفض   ل من مقام النببوة، وعلى املالحدة، 

الص         فات كمنهج األكثرين من األمساء و  آياتيف ، و  وهية عيس         ىلألاعلى النص         ارى يف 
رين الذين إذا رأوا آية فيها ذكر ص    فة - ظاهره، وإثبات تلك الص    فة ما يوهم يفاهلل تعاىل املفس    ّ

                                                 
، ص 1، جمنش  ورات دار احلياةبريوت: ، ط المقدمة في أصــول التفســيرعبد احلليم بن تتيمية ش  يخ اإلس  الم،  انظر -1

32. 
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كما ذهب إليه أص          حاب هذا القول تش          بيه اهلل تعاىل خبلقه، أّولوها بإرادة تنزيه اهلل تعاىل عن 
هم ميّروهنا  ولكن ؛فاتأهنم ال يؤّولون الص ص فات املخلوقات، واملذهب الس لف رمحهم اهلل، وهو

ري تش       بيه، وال غعن نفس      ه، من  يا أثبته لنفس      ه، وينفون عنه ما نفكما جاءت، ويثبتون هلل م
 .1تعطيل، وال تأويل

 ان اإليمان ومتعلقاته من زيادة ونقص-أ
الس  نة  ونقص انه مذهب أهل راس ة أص ول العقائد تعرض يف مس ألة زيادة اإلمياندومن تعامله يف 

ال   ذين يقولون إن اإلمي   ان اليزي   د وال ينقص وأن املؤمن    2واجلم   اع   ة ف   إهنم على خالف املرجئ   ة،
َوِإَذا  كامل اإلميان مهما ارتكتب من املعاص    ي واآلثام ويظهر رأيه يف تفس     ريه عند قوله تعاىل:

ْم يَ تَ وَكمُلونَ تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوَعلَ  ، وقال الشيخ عبد اهلل"بزيادة املؤمن به أو 3ى َرهبِ 
اطمئنان النفس ورس          وخ اليقني بتظاهر األدلة أو بالعمل مبوجبها وهو قول من قال اإلميان يزيد 

 ، واس  تدل مبا يف غاية األماين حي َّ قال:4بالطاعة وينقص باملعص  ية بناء على العمل داخل فيه"
 .5التصديق أيضا قابل للزيادة وأن مراتب اليقني متفاوتة" "واحلق أن نفس

ص      ية أن اإلميان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ويتقص باملعفقلت ثبت يف الكتاب والس      نة 
ْم يَ تَ وَكمُلونَ  لقوله تعاىل: ْم زَاَدْتُه أَيُّكُ  ،  وقوله:6َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرهبِ 

ُرونَ  َتْبش      ِ َويَ ْزَداَد المِذيَن آَمُنوا  وقوله تعاىل: 2َهِذِه ِإميَانًا َفَأمما المِذيَن آَمُنوا فَ زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوُهْم َيس      ْ
حادي َّ كثري يف الباب ما أخرج البخاري ، وغريها من اآليات؛ أما يف الس            نة فقد ورد أ1ِإميَانًا

                                                 
 .234، ص 2، ج شر  العقيدة الطحاويةحممد بن عالء الدين أيب العز احلنفي، يف السابق،  -1
اُء ِمن ُْهنم  أخروها، لقوله تعاىل: أي: ألهنم أرجأوا األعمال عن مس    مى اإلميان، مسوا )مرجئة( -2 س     ورة  تُ ْرِجي َمْن َتش     َ

ن أيف أخروا األعمال عن مسمى اإلميان، وال شك  ألهنم أرجأوا أي: تؤخر، فسموا )مرجئًة( بعين: (،51) األحزاب اآلية:
 بن جبين، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل :وللمزيد انظر .ألهنم غلبوا باب الرجاء باألمساء الشرعية، وقيل: اً هتاونهذا 

 .1-2دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، ص اعتقاد أهل السنة، 
 (.2:) سورة األنفال اآلية -3
 .42، ص 2، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي،  السابق،يف  -4
 .132، ص 2ج غاية األماني في علم الروحاني،الكرمي بن علي بن عبد الكرمي،  عبد :انظر -5
 (.2) سورة األنفال اآلية: -6
 (.124) سورة التوبة اآلية: -2
 (.31) اآلية:سورة املدثر  -1
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رَاِئَع َوُحُدوًدا َب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ِإىَل َعِدي  ْبِن َعِديٍّ ِإنم ِلإْلِميَاِن فَ رَاِئضَ وََكتَ ) يف ص   حيحه  َوش   َ
ميَانَ  ميَاَن َوَمْن َلَْ َيْسَتْكِمْلَها َلَْ َيْسَتْكِمْل اإْلِ َتْكَمَل اإْلِ َتْكَمَلَها اس ْ نَ ًنا َفَمْن اس ْ ، وغري هذا من 1(َوس ُ

وقد ذهب الش         يخ عبد اهلل رأي آخر يف مس         ألة األعمال هل هي داخلة يف  األدلة متض        افرة،
احِلَاِت َأنم هَلُْم َجنمات   مس        مى اإلميان أم ال؟ ويف قوله تعاىل: ِر المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص        م َوَبش         

اإلميان إذ األص    ل يف "وفيه دليل على أهنا خارجة عن مس    مى  ، قال:2جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهارُ 
 3الشيء ال يعطف على نفسه".

مل عيقرن بال ش              ك يف أن اإلمي ان ي ذكر تارة مطلقا عن العمل واإلس              الم وأحيانا فال
فاملطلق مس        تلزم لألعمال، ومعلوم كذلك عند النظر يف كالم  الص        احل، وتارة يقرن باإلس        الم؛

حدي َّ  لب والتقوى والدين وهذا ما جاء يفالسارع يف ورود اإلميان املطلق يراد به ما يراد بلفظ ا
ميَاُن؟ قَاَل: َعْن َأيب أَُماَمَة، َأنم َرُجاًل َسَأَل النميبم  ُتَك، ِإَذا َسرمْتَك َحَسَنُتَك، َوَساَءْتَك َسي ئَ )َما اإْلِ

من اإلميان أن يش   مل عمل اجلوارح وعمل القلب كذلك وهو اإلعتقاد،  أراد  4(.َفأَْنَت ُمْؤِمن  
من وإذا َل تكن األعم  ال داخل  ة يف  اإلمي  ان فم  ا الف  ائ  دة  5فعلم أن األعم  ال داخل  ة يف اإلمي  ان،

مل أي ش يء كما أمره اإلسالم وهذا مثل رجل قال إنه مس لم وال يص لي وال يع ،إميان بال عمل
أَلَن مُهْم َأمْجَِعنيَ   تعاىل:واجبات، وقد قال اهللمن ب ففي اآلية  ،6َعمما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  فَ َوَرب َك لََنس      ْ

هلم مجيعا، فكيف يس  أل رب العاملني عن األعمال وال يس  أهلم عن اإلميان لى أن اهلل يس  أدليل ع
 الذي هو أساس كل شيء.

اإلميان إذا أطلق يف القرآن والس     نة يراد به ما يراد  "فلذا :2ش     يخ اإلس     الم ابن تيميةقال 
ميان وكذلك حيبه اهلل يدخل يف اس    م اإلما )التقوى( وبلفظ )الدين( فكان ك )الب( وبلفظ بلفظ

                                                 
 .2يف باب دعاؤكم إميانكم، ص  صحيح البخاري،، السابق، حممد بن إمساعيليف  -1
 (.25) سورة البقرة اآلية: -2
 .21، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل بن فودي، السابق،يف  -3
 برقم احلدي َّ سـلسلة الصحيحةالفي ، وص ححه األلباين 14، ص 1جالمسـتدرك للحاكم،  الس ابق، احلاكم يفيف  -4
  .(، ط، املكتب اإلسالمي بريوت551)
 .344-322ص ، 1ج شر  العقيدة الطحاوية،، ابن أيب العز يف السابق، حممد بن العالء -5
 (.23-22) سورة احلجر اآلية:-6
أنور  ت، مجموع الفتاوى،، (221 – 661راين، أبو العباس، )تتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلانظر:  -2

 .2، ص2، وج111-122، ص 2، ج32 ج عددم(،  2115 -ه  1426، ) 3عامر اجلزار، ط -الباز
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ود هنا واملقص         .وكذلك )الدين( )التقوى( يدخل فيه مجيع ذلك إذا أطلق، وكذلك )الب( لفظ
مل ال على إميان خال عن عمل"، وواصل الكالم حي َّ أنه َل يثبت املدح إال على إميان معه ع

أيض          اً"ومعلوم أنه َل يرد أن هذه األعمال تكون إمياناً باهلل بدون إميان القلب ملا قد أخب  قال:
 1يف غري موصع أنه البد من إميان القلب فَ ُعِلَم أهنذه مع إميان القلب هو اإلميان".

    مخلوقتان لة الجنة والنارمسأ-ب
خ أن اجلنة والنار خملوقتان، وقد ذهب الش   ي لةأس   مل د تعرضأص   ول العقائ دراس   ة تعامله يفومن 

عبد اهلل إىل مذهب أهل الس  نة واجلماعة يف حقيقة خلق اجلنة والنار، قبل قيام الس  اعة فقال يف 
َها الس      م  تفس      ريه قوله تعاىل: ارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرة  ِمْن َرب ُكْم َوَجنمة  َعْرض      ُ َواأْلَْرُض أُِعدمْت  َماَواتُ َوس      َ

ومن م ذه ب أه ل الس              ن ة أهنا فوق الس              ماوات حتت العرش وفيه دليل على أهنا  .2لِْلُمتمِقنيَ 
نماُس َواحلَِْجاَرُة فَِإْن ََلْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات مُقوا النماَر الميِت َوُقوُدَها ال وقال تعاىل: 3خملوقتان اآلن"،

 .5"ويف اآلية دليل على أهنا خملوقة" ، قال:4ْت لِْلَكاِفرِينَ أُِعدم 
 خملوقتان من اإلميان بالغيب ومن املس          لمات اليت ال عتقاد بأن اجلنة والنارفقلت إن اال

وَل اهلِل من  فق د ثب ت عن النيب  ،مري ة فيه ا ِد اهلِل ْبِن ُعَمَر، َأنم َرس              ُ ِإنم )ق َ اَل: ح دي  َّ َعب ْ
ي  ِإْن َكاَن ِمْن أَْهِل اجْلَنمِة، َفِمْن أَهْ َأَحدَكْم،  ِل اجْلَنمِة ِإَذا َماَت، ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة َواْلَعش           ِ

ةِ  َعث َ َك اهللُ يَ ْوَم اْلِقي  َام  َ ُدَك َحىتم يَ ب ْ اُل ه  َذا َمْقع  َ ِل الن  ماِر فَ يُ ق  َ اَن ِمْن أَه  ْ  وك  ذل  ك رؤيت  ه   6،(َوِإْن ك  َ
 . 2نار وحماولته أن يتناول عنقوداً من عنقود اجلنةاجلنة وال

                                                 
 .2، ص 2ت، وج مجموع الفتاوى،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، يف السابق،  -1
 (.133) سورة آل عمران اآلية: -2
 .141، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -3
 (.24) سورة البقرة اآلية: -4
 .12، ص 1، ج املرجع نفسه -5
، ومس   لم يف كتاب 23، ص 2يف الرقائق باب س   كرات املوت، ج صــحيح البخاري،، الس   ابق، حممد بن إمساعيليف  -6

 .2122، ص 4اجلنة ج
 .112، ص1كتاب األذان، باب رفع البصر إىل اإلمام ج  ،املرجع نفسه -2
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 ونزول عيسى عذاب القبرمسألة -ج
ي ا َويَ ْومَ  وقد اس   تدل الش   يخ عبد اهلل هبذه اآلية يف قوله تعاىل: َها ُغُدو ا َوَعش   ِ وَن َعَلي ْ  النماُر يُ ْعَرض   ُ
دم اْلَعَذابِ  اَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأش              َ "وفيه دليل على بقاء النفس  ، حي َّ قال:1تَ ُقوُم الس              م

وعذاب القب هذا ما دامت الدنيا وقد تواترت األخبار يف ذلك يف حاجة إىل اخلوض يالتفص  يل 
 2يف املسألة.

ى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر  يف قوله تعاىل: لة نزول عيس        ى وأما مس        أ ِإْذ قَاَل اللمُه يَا ِعيس        َ
َك َوَعَلى وَ  ِد َو نِْعَميِت َعَلي  ْ اَس يف اْلَمه  ْ ُدِس ُتَكل ُم الن  م َدت  َِك ِإْذ أَي  مْدت  َُك ِبُروِح اْلق  ُ حي   َّ   ،3َكْهاًل ال  ِ

 4"فيه داللة على أنه ينزل يف آخر الزمان". قال:
هو   تني عذاب القب ونزول عيسىالشيخ عبد اهلل بن فودي يف املسأل فقلت موقف

ص    وص نعلم عندهم ينكرون هاتني املس   ألتني اللتني تواتر فيهما  ظهور بعض الطوائف الذين ال
َوِإْن  تعاىل:قوله  القرآن والس     نة، ويأتون بتأويالت س     خيفة، وأقوى األدلة لنزول عيس     ى 

ِهي   ًدا ِة َيُكوُن َعَلْيِهْم ش              َ ام   َ ِه َويَ ْوَم اْلِقي   َ َل َمْوت   ِ ِه قَ ب   ْ اِب ِإالم لَيُ ْؤِمَننم ب   ِ ِل اْلِكت   َ واختلف  .5ِمْن أَه   ْ
 فجمهورهم قالوا يرجع إىل الكتايب، واملعىن ما من أهل "موته" املفس         رون يف عودة الض         مري يف

الكتاب إال آمن بعيس ى قبل موت ذلك الكتايب، وذهب طائفة إىل أن الض مري يعود إىل عيسى 
وذلك قبل نزوله من  ويكون املعىن ما من أهل الكتاب إال ليؤمنن بعيس ى قبل موت عيسى

تاب إال آمن بعيس     ى حىت تكون ملة واحدة كالس     ماء يف آخر الزمان فال يبقى أحد من أهل ال
َكنم َأْن يَ ْنزَِل ِفيُكُم اْبُن َمرْ ) وهي ملة اإلس     الم، ويش     ه ذلك قوله ي بَِيِدِه لَُيوش     ِ مَيَ َوالمِذي نَ ْفس     ِ

ِليَب، َويَ ْقُتَل اخْلِْنزِيرَ  َر الص      م طًا، فَ َيْكس      ِ َع اجْلِْزيََة َويَ َحَكَما ُمْقس      ِ ِفيَض اْلَماُل َحىتم الَ يَ ْقبَ َلُه ، َوَيض      َ

                                                 
 (.46) :اآليةسورة غافر  -1
 .52، ص4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -2
 (.111) سورة املائدة اآلية: -3
 .26، ص 1، ج املرجع نفسه -4
 (.152) سورة النساء اآلية: -5
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ويف  "هِ َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالم لَيُ ْؤِمَننم ِبِه قَ ْبَل َمْوتِ " اقرؤا إن ش     ئتم  ويقول أيب هريرة 1(َأَحد  
 2(.لَيَ ْقتُ َلنم اخْلِْنزِيرَ فَ َلَيْكِسَرنم الصمِليَب، وَ َواللمِه لَيَ ْنزَِلنم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما َعْداًل )  رواية قال:

 كرامات األولياءمسألة  -د
والش              يخ عبد اهلل بن فودي يؤمن بكرامات األلياء كما هو اعتقاد أهل الس              نة واجلماعة وقد 

َها زََكرِيما اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها  اس      تدل بقوله تعاىل: "وهو  ،حي َّ قال:3رِْزقًاُكلمَما َدَخَل َعَلي ْ
. والكرامات حق وقد ثبتت يف الكتاب والس           نة مثل قص           ة 4دليل على جواز الكرامة لألولياء"

أن ببطن زوجته أنثى، ولكن   إخبار أيب بكرحبه يف أمر الغالم الذي قتله، و موس    ى مع ص    ا
بنبغي أن يعلم أن ه  ذه اخلوارق إن حص               ل هب  ا ف  ائ  دة مطلوب  ة يف ال  دين ك  ان  ت من األعم  ال 
الص      احلة، وإن كانت تتض      من ماهو منهي عنه هنى حترمي أو تنزيه كانت س      ببا للعذاب كقص      ة 

 5الذي أويت اآليات فانسلخ منها.
قُِتَل َأْصَحاُب   قصة الغالم يف قوله تعاىل:وردت آثار كثرية يف إثبات الكرامة منها  وقد

وقص  ة أص  حاب الكهف، وما جرى لبعض الص  حابة يف الغزوات   ،6اأْلُْخُدوِد النماِر َذاِت اْلَوُقودِ 
 وقد " ياس  ارية اجلبل" وهو على املنب كمش  يهم على املاء يف البحر ونداء عمر بن اخلطاب 

ق "وكرامة األولياء ح ابن محدان: رها وأهنا تقع، قال:أهل الس    نة من الس    لف واخللف جبوا قال:
 توجد يف زمن النبوة وأش  راط الس  اعة وأنكر اإلمام أمحد بن حنبل على من أنكرها وض  لله وقال:

 2وغريَها.
وأما من ظهر على يديه ش       يء من اخلوارق اليت يس       موهنا بكرامات األولياء وهو مص       ر 

واألموات معتقد أهنم ينتفعون أو يض      رون فهي من احليل الباطل على دعوة غري اهلل من األحياء 
عتقاد، وأي معتقد أفس       د من ، إذ من ش      روط حص      وهلا ص      حة االوالش      عوذة ال من الكرامات

                                                 
، 1ج ، يف باب نزول عيس   ى بن مرمي حاكما بش   ريعة نبينا حممد صــحيح البخاري، الس   ابق، حممد بن إمساعيليف  -1

 .132-135، 1، وعند مسلم يف اإلميان باب نزول عيسى بن مرمي، ج42ص 
 .136، 1، يف باب معرفة الركعتني اللتني كان، جصحيح مسلمالسابق، مسلم بن احلجاج، يف  -2
 (.32) سورة آل عمران اآلية: -3
 .133، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -4
 .312-311، ص 11جمجموع الفتاوى البن تيمية، السابق، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، يف  -5
 (.5-4) سورة البوج اآلية: -6
 .421، ص 1، جعقيدة الطحاويةالشر  البن العز احلنفي، حممد السابق، يف  -2
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لمّب يف تارك للص   لوات مع املس    وكذلك يتبني كذب من ادعى الوالية وهو ،اإلش   راك باهلل تعاىل
ظهر يف أن ي أنه ليس ش   رطاويالحظ أيض   اً  ت.مس   اجدهم ويزعم أنه يص   لي مبكة مجيع الص   لوا

واإلميان كذلك، وأعظم الكرامة إنس      ان مس      لم ش      يء من هذه األمور وليس ش      رطاً يف التقوى 
ي"كن ئستقامة يف الدين وإن َل ميش على املاء أو يطر يف اهلواء، وقدميا قال أبو على اجلوز قااال

نك رامة وربك يطلب مركة يف طلب الكللكرامة فإن نفس              ك متح طالباً لالس              تقامة ال طالبا
 1ستقامة".اال

نيَ  وقد اس    تدل الش    يخ عبد اهلل بوجود الفراس    ة يف قوله تعاىل: ، 2ِإنم يف َذِلَك آَليَات  لِْلُمتَ َومسِ 
 3.(ات مُقوا ِفرَاَسَة اْلُمْؤِمِن، فَِإنمُه يَ ْنظُُر بُِنورِاللمهواستدل الشيخ عبد اهلل ِبدي َّ )

ثة أنواع ة الفراسة ومهي ثالمأهل السنة واجلماعة بوجود الفراسة، ومما ينبع الكراإنه وافق 
النوع اآلخر و  ب عبده، وهي على حسب قوة اإلميان؛فراسة إميانية، وسببها نور يقذفه اهلل يف قل

أن تكون بطريق رياض ة حتصل باجلوع والسهر والتخلى كفعل الصوفية يف جتويع النفس أيا ما يف 
والنفس إذا ختلت عن املتعلقات حيص  ل هلا الفراس  ة والكش  ف، وهذا النوع يش  رتك املؤمن خالء، 

راس      ة والنوع الثال َّ من الف لى اإلميان وال تكش      ف عن حق ونافع؛تدل ع والكافر فيها وهي ال
هي خلقية وهي اليت عند األطباء حي َّ يس            تدلون باخللق على اخللق للرابط بينهما يكون هذا 

 4يف التداوي.
 لة السحرةمسأ-ه

ُلو الشمَياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنم  يف قوله تعاىل: الشمَياِطنَي   َوات مبَ ُعوا َما تَ ت ْ
ْحرَ  يف  6الش           يخ عبد اهلل بن فودي ينقل عن الكواش           ي، ، قال:5َكَفُروا يُ َعل ُموَن النماَس الس            

                                                 
 .321، ص 1، جنفسهاملرجع  -1
 (.25) سورة احلجر اآلية: -2
. ولكن 221، ص 5ر، ج، يف كتاب التفس  ري، باب التفس  ري س  ورة احلجســنن الترمذيالس  ابق، حممد بن عيس  ى، يف  -3

ة األحاديث ســـلســـلالس   ابق، يف ية العويف  وهو مدلس ض   عفه الش   يخ ناص   ر الدين األلباين من أجل عطاحلدي َّ ض   عيف 
 (.1121) احلدي َّبرقم ال عيفة 

 .422-421، ص 1، جعقيدة الطحاويةالشر  ، املرجع نفسه -4
 (.112) سورة البقرة اآلية: -5
بن حممود بن  خري الدين :(، وانظر1211ه          ومات 1132سنة )  هو صاحل بن حسني الكواشي قاضي تونس، ولد -6

 .225، ص 3م(، ج2112، )5يني، طالعلم للمالدار بريوت: ، اإلعالم للزركليه ( 1326)ت ، الزركلي،حممد
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وجود حقيقة عند أهل الس      نة والعمل به كفر قالوا كذا تعلمه للعمل به، له  "الس      حر خمتص      ره:
ى من وعن الش  افعي أنه َييل وميرض ويقتل وجيب القص  اص به عل وتعلمه الجتنابه ليس بكفر"

"يكفر املس    لم مبباش    رو س    حر مفرق بني زوجني أو  ش    ارح املختص    ر: ،1قتل به، وقال عبد احلق
ال بينة وإذا حكم بكفره فإن كان متجاهراً به قتل وماله إمش              تمل على كفر وثبت عليه ذلك ب

 .2أن يتوب، وإن كان َيفيه فحكمه حكم الزنديق يقتل وال تقبل توبته"
 ،ارهعتزال يف انكنفي ه أح د إال من ذهب مذهب أهل االوثبوت الس              حر وحقيقت ه ال ي

أن له حقيقة  "م ذهب أهل الس              نة ومجهور علماء األمة على إثبات الس              حر و  وق ال: النووي
 ملن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأض        اف ما يقع منه إىل األش        ياء الثابتة خالفاكحقيقة غريه من 

خياالت باطلة ال حقائق هلا، وقد ذكره اهلل تعاىل يف كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه إشارة 
ة له وأش          ار إىل ال حقيق إىل أنه مما يكفر به وأنه يفرق بني املرء وزوجه، وهذا كله ال ميكن فيما

َها قَاَلْت َسَحَر َرُسوَل اللمِه حدي َّ  ُد َرُجل  ِمْن َبيِن ُزَرْيق  يُ َقاُل َلُه لَِبي) َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللمُه َعن ْ
وُل اللمهِ  ِم َحىتم َكاَن َرس       ُ ْيَء َوَما   ْبُن اأْلَْعص       َ َعَلُه َحىتم ِإَذا َكاَن ف َ َُيَيمُل إِلَْيِه أَنمُه َكاَن يَ ْفَعُل الش       م
َلة  َوُهَو ِعْنِدي وهذا كله  ،مص             رح بإثباته أنه أش             ياء دفعت وأخرجت 3(،َذاَت يَ ْوم  َأْو َذاَت لَي ْ

"له حقيقة فمنه ما يقتل، وما  وقال ابن قدامة 4ف إح ال ة كون ه من احلقائق حمال. ،يبط ل م ا ق الوه
 5ها".ميرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطأ

ألخبار يف حقيقة ا أما فيما يتعلق بالعني يرأي الش  يخ عبد اهلل بن فودي أنه حقيقة قال:
 َوِإْن َيَكاُد المِذيَن َكَفُروا لَيُ ْزلُِقوَنكَ  العني متواترة املعىن، وعن احلسن أن هذه اآلية أي قوله تعاىل:

                                                 
 :ه                                (، باإلس  كندرية، انظر466) هو عبد احلق بن حممد بن هارون من ش  يخوخ القروين ببالد املغرب وتوىف س  نة -1

 .56، ص 2البن فرحون، ج الديباج المذهب
 .45-44، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، يف السابق،  -2
 .136، ص 2يف بباب من ينتظر حىت دفن، جصحيح البخاري، ، السابق، حممد بن إمساعيليف  -3
 .124، ص 14ج شر  صحيح مسلم للنووي،حمي الدين األمام النووي،  انظر -4
عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، أبو حممد موفق الدين اجلماعيلي املقدس           ي احلنبلي، الش           هري بابن قدامة  انظر -5

 .151، ص 1م(، ج1261 -ه  1311): مكتبة القاهرةالمغني البن قدامة، ه (، 621)ت  سياملقد
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رقية العني من خاف من إصابة العني فليقرأ  ،1ِإنمُه َلَمْجُنون  بِأَْبَصارِِهْم َلمما مسَُِعوا الذ ْكَر َويَ ُقوُلوَن 
 .2ها

 ُهَريْ َرَة َعْن َأيب  إن العني حق وق  د ثب  ت ذل  ك تواترة األح  ادي   َّ، ومن أدل  ة على إثب  اهت  ا ح  دي   َّ
َي اللمُه َعْنُه َعْن النميب   مِ ) :قَالَ  َرض       ِ ِمْن َحِدي َِّ  آخر ويف رواية 3(،اْلَعنْيُ َحقٌّ َونَ َهى َعْن اْلَوش       ْ

لْ )اْبِن َعبماس   تُ ْغس   ِ بَ َقْتُه اْلَعنْيُ، َوِإَذا اس   ْ اَبَق اْلَقَدَر َلس   َ ْيء  س   َ ُلوا ُتْم فَااْلَعنْيُ َحقٌّ َوَلْو َكاَن ش   َ  4.(ْغس   ِ
 وقد أنكرها طوائف من املبتدعة.

 ىوالنصار  لة الرد على الفرق الكالمية من المعتزلة، والجبرية، والخوارج، والفالسفة،مسأ-و
م يف املس      ائل هرد الش      يخ عبد اهلل على الفرق الكالمية من املعتزلة واجلبية واملرجئة ورد عليوقد 

 من هذه األمة. لكتاب والسنة وما عليه السلف اليت خالفوا فيها ا
أص  ول  وناقش الش  يخ عبد اهلل بن فودي .لة اهلدى والض  الليف رده على املعتزلة يف مس  أ

املعتزلة وردعليها من خالل تفس       ريه لآليات ومن أص        وهلم العدل الذي هو إنكارهم القدر وأنه 
 ويلزم من هذا القول أن يكون يف ملكه ما ال يريد أو يريد أمرا  ،ال َيلق الش  ر وال يقض   ي به

ن وعلى هذا ينكرون أن تكون م ،لوال يكون، ويندرج يف هذا األص     ل قوهلم يف اهلدى والض     ال
س  ري قوله انظر ما قاله يف تف َل يؤمن. اهلل بل العبد هو الذي َيلقها فمن ش  اء آمن ومن َل يش  أ

َذاب  َعِظيم  تع  اىل اَوة  َوهَلُْم ع  َ ارِِهْم ِغش               َ ، 5َخَتَم الل  مُه َعَلى قُ ُلوهِبِْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبص               َ
 "والص   حيح أن هذا اخلتم حقيقة ال جماز وقد جاء عن النيب  بن فودي،قال:الش   يخ عبد اهلل 

ِقَل ق َ ) تَ ْغَفَر، ص     ُ ْوَداُء يف قَ ْلِبِه، فَِإْن تَاَب َونَ زََع َواس     ْ ْلُبُه، َوِإْن ِإنم اْلُمْؤِمَن ِإَذا أَْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتة  س     َ
ُه َذاَك الرماُن ا لم يف اْلُقْرآنِ زَاَد زَاَدْت، َحىتم يَ ْعُلَو قَ ْلب   َ ُه َعزم َوج   َ ِذي ذََكَر الل   م ْل رَاَن َعَلى  ل   م َكالم ب   َ

ُبونَ  انُوا َيْكس              ِ ا ك َ ْب لََنا ِمنْ  . وقول ه تع اىل:6قُ ُلوهِبِْم م َ َديْ تَ نَ ا َوه َ َد ِإْذ ه َ  َرب منَ ا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ نَ ا بَ ع ْ

                                                 
 (.51) سورة القلم اآلية: -1
 .222، ص 4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، املرجع نفسه -2
 .132، ص 2باب من انتظر حىت دفن، جصحيح البخاري، ، السابق، حممد بن إمساعيليف   -3

 .1211، ص 4باب الطب واملرض والرقي، ج، كتاب السالم، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاجيف السابق،  -4
 (.2) سورة البقرة اآلية: -5
، 3، وج12، ص1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي،  (، يف السابق،14) اآلية: سورة املطففني -6

 .333، ص 13يف باب مسند أيب هريرة، ج مام أحمد،اإلمسند مام أمحد بن حنبل، اإل، 11ص 
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"وفيه دليل أن اهلدى  لش          يخ عبد اهلل حول هذه اآليةقال: ا ،1َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنمَك أَْنَت اْلَوهمابُ 
 2والضالل من اهلل تعاىل وأنه متفضل بنعمه ال جيب عليه شيء."

ْرنَا َعَليْ   قال تعاىل:اإلرادة؛ -2 ِهْم ُكلم َوَلْو أَن مَنا نَ زمْلَنا إِلَْيِهُم اْلَماَلِئَكَة وََكلمَمُهُم اْلَمْوَتى َوَحش              َ
ْيء  قُ ُباًل َما   اَء اللمُه َوَلِكنم َأْكثَ َرُهْم جَيَْهُلونَ ش َ ُقْل ِإنم اللمَه   وقال تعاىل: 3َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإالم َأْن َيش َ

اِء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اللمِه َما اَل تَ ْعَلُمونَ  "إال أن  قال: الش   يخ عبد اهلل بن فودي: ،4اَل يَْأُمُر بِاْلَفْحش   َ
فيؤمنون اس    تثناء من أعم األحوال أي إال حال مش    يئته به وهو حجة واض    حة يش    اء اهلل إمياهنم 

لى التقبيح وقال وليس يف اآلية دليل ع" على املعتزلة القائلني إن اهلل أراد اإلميان من مجيع الكفار
ا ألن  ه ال يأمر بالفحش  اء كذلك ال يريدالعقلي وال بطالن التقليد مطلقا، واعلم أنه كما أن اهلل

 5فاحشة ليس هو حكم اهلل فيها". كوهنا
ْنسِ  العباد وكس   ب العبد قال تعاىل: ؛خلق أفعال-3 ، 6َوَلَقْد َذرَْأنَا جلََِهنمَم َكِثريًا ِمَن اجلِْن  َواإْلِ

عبد اهلل  قال الشيخ 2َيْظِلُم النماَس َشْيًئا َوَلِكنم النماَس أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ  ِإنم اللمَه اَل  وقال تعاىل:
ريها لعباد مجيعها خ"دليل ملذهب أهل الس              نة أن اهلل خلق أعمال ا رأنايف اآلي ة األوىل ولق د ذ

ألن اهلل تعاىل بني بص       ريح اللفظ أنه خلق كثريا من اجلن واإلنس للنار، وال مزيد على  وش       رها؛
املقدور من غري فعل ب"دليل على أن للعبد كس          با وهو تعلق قدرته  " ويف اآلية الثانية. بيان اهلل
 عم  ت اجلبي  ة وال ف  اعالز  ختي  ار ب  الكلي  ة كم  اط الثواب والعق  اب، وليس مس              لوب االوهو من  ا

 1حقيقة كما زعمت القدرية".

                                                 
 (.2) سورة آل عمران اآلية: -1
 .222، و262، و166، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيلاملرجع نفسه،  -2
 (.111) سورة األنعام اآلية: -3
 (.21) سورة األعراف اآلية: -4

 .154، و ص 222، ص 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -5
والش  يخ يريد هنا اإلراد الش  رعية، أما اإلرادة فهي نوعان إرادة عامة كونية اليكون يف الكون ش  يء خارج عن إرادته تعاىل، 

 وأمر املؤمنني أن يصلوا. ،فمثال الصالة أرادها كونا ؛شرعية وهي اليت أرادها كونا وأمر هبا شرعاالرادة اإلأما 
 (.122) ف اآلية:سورة األعرا -6
 (.44) سورة يونس اآلية: -2
 .115، 31، ص 2، ج املرجع نفسه -1
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ميع األش   ياء جب هذا األص  ل إنكارهم إحاطة اهلل وقد رد الش   يخ عبد اهلل عليهم يف ؛التوحيد-4
َهُد مبَا أَ  فقال تعاىل: َهدُ َلِكِن اللمُه َيش    ْ ، وقال الش    يخ 1ونَ نْ َزَل إِلَْيَك أَنْ زََلُه ِبِعْلِمِه َواْلَماَلِئَكُة َيش    ْ
"أي أنزله بعلم تام وحكمة بالغة، وفيه حجة قوية ألهل الس            نة يف إثبات العلم على  عبد اهلل:

 2املعتزلة القائلني عاَل بال علم".
اَر َوُهَو اَل  تعاىل يوم القيامة لقوله تعاىل: ؛رؤية اهلل-5 اُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبص              َ ُتْدرُِكُه اأْلَْبص              َ

أي ال حتيط به هذا تفسري اجلمهور أي ال تراه، وذلك  وقال الش يخ عبد اهلل" ،3اللمِطيُف اخْلَِبريُ 
َرة  ِإىَل َرب  َها نَاِظَرة   خمص   وص برؤية املؤمنني له يف اآلخرة لقوله تعاىل: وثبت  4ُوُجوه  يَ ْوَمِئذ  نَاض   ِ

َلَة اْلَبْدِر قَاَل ِإنمُكْم َستَ رَ ) َعْن َجرِير  قَاَل ُكنما ُجُلوًسا ِعْنَد النميب   يف السنة ْوَن ِإْذ َنظََر ِإىَل اْلَقَمِر لَي ْ
اُموَن يف ُرْؤيَِتهِ  ى ِلِميَقاتَِنا َوَلمما َجاَء ُمو  أما قوله تعاىل: 5(.َربمُكْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمَر اَل ُتض    َ س    َ

 ،6وََكلمَمُه َربُُّه قَاَل َرب  أَِرين أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل َلْن تَ رَاين َوَلِكِن اْنظُْر ِإىَل اجْلََبلِ 
ن م، فق   ال قوم اإلدراك أخص قل   ت واختلف العلم   اء يف معىن اإلدراك والرؤي   ة يف اآلي   ة

الرؤي  ا وإن رآه املؤمنون، كم  ا أن من رأى الرؤي  ة وهو اإلح  اط  ة وال يلزم من ع  دم اإلح  اط  ة ع  دم 
ق  ال آخرون و  ذل  ك ول  ه املث  ل األعلى.هيت ه ف  العظيم أوىل ب  مر ف  إن  ه الي  درك حقيقت  ه وكنه  ه وم  االق

اإلدراك اإلح  اط  ة، وال من  اف  اة بني إثب  ات الرؤي  ا ونفي اإلدراك ف  إن اإلدراك أخص من الرؤي  ة وال 
يقة فإن يف اإلدراك املعىن ما هو؟ فقيل معرفة احلقيلزم من نفي األخص انتفاء األعم، مث اختلفوا 

 2هو. هذا اليعلمه إال
س    ؤال موس    ى فقال الش    يخ عبد اهلل "والتعبري بلن تراين دون لن أرى يفيد إمكان الرؤية، 

إذ س        ؤال املس        تحيل على األنبياء حمال، ولن ال تفيد تأبيد النفي، مث  للرؤية دليل على جوازها؛
                                                 

 (.166) سورة النساء اآلية: - 1
 .221، ص 1، ج املرجع نفسه -2
 (.113) سورة األنعام اآلية: -3
 (.23-22) سورة القيامة اآلية: -4
، ص 1ة"، جوجوه يومئذ ناض  ر  " باب قول اهلل، يف كتاب التوحيد، صــحيح البخاري، الس  ابق، حممد بن إمساعيليف  -5

122. 
 (.143) سورة األعراف اآلية: -6
القرآن العظيم المعروف  تفسيره  (، 224ه  (، و)ت211إمساعيل بن عمر بن كثري عما الدين أبو الفداء، ولد سنة:) -2

 .211، ص 2جالبن كثير  تفسير
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ُه َوَلِكِن اْنظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرم َمَكانَ  يف ذلك الوقت على الرؤية بقوله أشار إىل عدم القدرة
ْوَف تَ رَاين  ىَن َوزِيَاَدة   ومنه قوله تعاىل: َفس  َ ُنوا احلُْس  ْ ، وقال الش  يخ عبد اهلل:"هي 1لِلمِذيَن َأْحس  َ

ت َ النظر إىل اىل اهلل تعاىل كما يف الص  حيحن) اُموَن َرْوَن َربمُكْم َكَما تَ َرْوَن َهذَ ِإنمُكْم س  َ ا اْلَقَمَر اَل ُتض  َ
 .2( وعليه مجهور املفسرين"يف ُرْؤيَِتهِ 

َمَع َكاَلَم اللمهِ  قال تعاىل: ؛كالم اهلل-6 َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتم َيس  ْ رِِكنَي اس  ْ  .3َوِإْن َأَحد  ِمَن اْلُمش  ْ
 .4أن كالمه يطلق على اللفظ كما يطلق على املعىن""وفيه دليل على  قال الشيخ عبد اهلل:

فظي، فقالوا نفس     ي ولاألش     اعرة إىل  فقد تنازع الناس يف الكالم  فنفاه املعتزلة، وقس     مه
به  وأما اللفظي فهو الذي يتكلم ؛ص      وت وال يس      مع الكالم النفس      ي هو الذي يتكلم اهلل بال

 اللفظ واملعىن وااهلل أعلم. إليه الشيخ بأن الكالم يطلق على جبيل، ولذا أشار
ل الكبائر يف األص  ل إىل ختليد أهيف  املعتزلة وأحد أص  ول املعتزلةفقد تنازع  ؛الوعد والوعيد-7

َوالمِذيَن    النار مثل الكفار األص    ليني وكذا ش    د وطأته عليهم ما قاله يف تفس    ريه يف قوله تعاىل:
بُوا بِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأص     ْ  "فيه دليل  قال الش     يخ عبد اهلل ،5َحاُب النماِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َكَفُروا وََكذم

ال ِ ُدونَ  على أن الك  افر خمل  د يف الن  ار وأن غريه الَيل  د مبفهوم قول  ه ا خ  َ أي الكف  ار".  ُهْم ِفيه  َ
ُه ن َ ارًا  وق  ال تع  اىل: ُدوَدُه ي ُ ْدِخل  ْ دم ح  ُ ُه َويَ تَ ع  َ ول  َ َه َوَرس              ُ ال ِ دً َوَمْن يَ ْعِص الل  م َذاب  خ  َ ا َول  َُه ع  َ ا ِفيه  َ

"فمن رد حكم اهلل وَل يرض بقس         مه كفر بذلك فإذا كفر كان  قال الش         يخ عبد اهلل ،6ُمِهني  
حكمه حكم الكفار يف اخللود يف النار إذا َل يتب قبل موته وإن مات وهو مص              ر على ذلك  

وقوله تعاىل  2العص              اة يف النار".ك ان خمل د يف الن ار بكفره فال دلي ل للمعتزلة باآلية على خلود 

                                                 
 (.26) سورة يونس اآلية: -1
 .155،111-111، ص 2، وج222، 22، 1، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، بن فودي السابق، عبداهلليف  -2
 (.6) سورة التوبة االية: -3 
 .62، ص 2، جاملرجع نفسه -4
 (.32) سورة البقرة اآلية: -5
 (.14) سورة النساء اآلية: -6
 .162، 22، ص 1، جاملرنفسه -2
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 اءُ  ِإنم اللمَه اَل َرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيش    َ "وهذا . وقال الش    يخ عبد اهلل 1يَ ْغِفُر َأْن ُيش    ْ
 2صريح أنه ال يغفر الشرك ويغفر ما دونه ملن يشاء وأيده سائر اآليات واألحادي َّ املتواترة".

هب  ذا األص               ل أن املعتنزل  ة ينفون الش              ف  اع  ة لع  ام  ة املؤمنني لقول  ه  ؛لتينالمنزلــة بين المنز -8
َفاَعة  َواَل يُ ْؤَخُذ مِ تعاىل: َها ش      َ ْيًئا َواَل يُ ْقَبُل ِمن ْ َها َعْدل  َوات مُقوا يَ ْوًما اَل جَتْزِي نَ ْفس  َعْن نَ ْفس  ش      َ ن ْ

  هلفال داللة على نفي الشفاعة أل "واآلية يف الكفار؛ ، قال الشيخ عبداهلل:3َواَل ُهْم يُ ْنَصُرونَ 
َكَذِلَك َحقمْت    ومن قول ه تعاىل: 4الكب ائر كم ا ق ال ت املعتزل ة لألح ادي  َّ املتواترة اليت تردهم".

ُقوا أَن مُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ  "وفيه دليل على أن  ، قال الش       يخ عبد اهلل:5َكِلَمُت َرب َك َعَلى المِذيَن َفس       َ
 ف  دل على جن  اة املؤمنني إن ك  ان ،للكف  ار إَّن  ا ك  ان ألج  ل اتقي  اء اإلمي  انحقيق  ة الع  ذاب ولزوم  ه 

ن ، ويف ذلك س           لوكهم طريق اللغة مملنحرفواملعتزلة هلم طرق يف إثبات منهجهم ا 6فاس           قا"،
َا َُّنِْلي هَلُْم لِيَ ْزَداُدوا ِإمْثًا َوهَلُْم َعَذاب  ُمِهني   ذلك عليهم قوله تعاىل:  .2ِإَّنم

َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف   فقد رد الش يخ على اجلبية يف املشيئة يف قوله تعاىل: 1على الجبرية ؛ردودد-9
واًل َأِن اْعُبُدوا اللمَه َواْجَتِنُبوا الطماُغوت "الطاغوت األوثان  ويقول الش   يخ عبد اهلل:  2ُكل  أُممة  َرس   ُ

 اهلل رافعة للوم على الش              رككانت مش              يئة قاطع على فس              اد دعوى اجلبية ولو   وهذا برهان
 11واملعاصي ملا أرسل الرسل".

  11َوَمْن ََلْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللمُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ : قال تعاىلعلى الخوارج  ؛ردودد-11

                                                 
 (.116) سورة النساء اآلية: -1
 ، ونقل كالم طويل يف تفسري اجلواهر احلسان لعبد الرمحن الثعاليب.116-121، ص 1، جاملرجع نفسه -2
 (.41) سورة البقرة اآلية: -3
 .31، ص 1، جاملرجع نفسه -4
 (.33) سورة يونس اآلية:-5
 .112، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -6
 (.121) سورة آل عمران اآلية: -2
عبد مبنزلة طويلة لوبالغوا يف اإلرجاء حىت جعلوا فعل ا ،هم خالف املعتزلة يف القدر وأصل مقالتهم من جهم بن صفوان -1

 .524ص ، 1ج ،الطحاوية شر  العقيدة ،السابق، حممد ناصر الدين األلباينيف ولونه، 
 (.36) سورة النحل اآلية: -2
 .225، ص 2، جاملرجع نفسه -11
 (.43) املائدة اآلية: سورة -11
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"حقيقة اس   تحالهلم احلرام اجملمع عليه أو املراد بالكفر، كفر دون كفر، إن   قال الش   يخ عبد اهلل:
 1كان بغري استحالل، فال دليل للخوارج يف االية يف التكفري املعاصي".

وُم َوَسخمَر َلُكُم اللمْيَل َوالن مَهاَر َوالشمْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّجُ  لقوله تعاىل:الفالسفة  ؛ردودد على-11
خمرَات  بَِأْمرِهِ  دون أن واملنجمني الذين يعتق"وفيه رد على الفالس    فة  قال الش    يخ عبد اهلل: 2ُمس    َ

 3هذه النجوم هلا التصرف يف العاَل السفلى إذ أخب اهلل أهنا مسخرات بأمره".
ُر َأْحَياء  َوَما  انكارهم بع َّ األجس      اد لقوله تعاىل:ومن رده على الفالس      فة  أَْمَوات  َغي ْ

َعُثونَ  ُعُروَن أَيماَن يُ ب ْ بع َّ يوم تلى أهنا جتعل فيها احلياة و "وفيه دليل ع ، قال الشيخ عبد اهلل:4َيش ْ
  5بدها".القيامة حىت تبأ من عا

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب  يعلم اجلزئيات لقوله تعاىل: ومن رده على الفالس    فة يف أن اهلل ال
ُقُط ِمْن َوَرَقة   الم يَ ْعَلُمَها َواَل َحبمة  يف ظُُلَماِت إِ اَليَ ْعَلُمَها ِإالم ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف اْلبَ ر  َواْلَبْحِر َوَما َتس           ْ

 عييدوفيه رد على املنجم املخذول الذي  " قال الش           يخ عبداهلل: 6اآليات اأْلَْرِض َواَل َرْطب  
  2علم الغيب والفلسفي املطرود الذي يزعم أن اهلل تعاىل ال يعلم اجلزئيات".

بد اهلل فقد رد الش  يخ ع مقام النبوة،قام الوالية أفض  ل من يف قول الص  وفية أن مومن رده 
قال والويل تابع ف ؛وأن الويل أفض     ل من النيب ية يف أن الوالية أفض     ل من النبوة،على قول الص     وف

 1للرسول يأخذ عنه."

                                                 
 .241، ص 1، جاملرجع نفسه -1
 (.12) سورة النحل اآلية: -2
ملقام إىل أرقى اولون إن الفيلسوف يصل فقلت هذا من ض الالت الفالسفة حي َّ يق، 221،  ص 2، جاملرجع نفس ه -3

 :نظرم النبيب، اوعلى هذا يرون أن مقام الفيلس        وف أفض        ل من مقا ،ألنه جلب هذا بالرياض        ة ؛بس        بب ص        فاء نفس        ه
 .2521، ص 1ياسني صلوايت، ج الموسوعة العربية

 (.21) سورة النحل اآلية: -4
 .222،  ص 2، جاملرجع نفسه -5
 (.52) سورة األنعام اآلية: -6
 .222،  ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -2
 .222ص ، 2، جاملرجع نفسه -1
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َوَعَد اللمُه اْلُمَناِفِقنَي  يف عدم الش       عور بعذاب النار لقوله تعاىل: ةومن رده على املالحد
اِت َوالْ  بُ ُهْم َوَلَعنَ ُهُم اللمُه َوهَلُْم عَ َواْلُمنَ اِفق َ اَر نَاَر َجَهنمَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحس              ْ  . 1َذاب  ُمِقيم  ُكف م

ه ينقطع توكيد للخلود لئال يظن به املك َّ الطويل ورد ملا يز عم "دائم ال وقال الش   يخ عبد اهلل:
النص      ارى يف  ومن رده على 2دا".امللحدة بأن اخللود يف النار اليس      تلزم العذاب ألنه يص      ري معتا

وُل اللمِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها لقوله تعاىل:  ألوهية عيس     ى ى اْبُن َمْرمَيَ َرس     ُ يُح ِعيس     َ َا اْلَمس     ِ ِإىَل  ِإَّنم
"أي مركب منها يريدون باألب الذات واالبن العلم،  قال الش             يخ عبد اهلل: .3َمْرمَيَ َوُروح  ِمْنهُ 
وض   اللتهم ظاهرة فال حاجة إىل ذكر خرافات النص   ارى اليت قالوها يف عيس   ى يف وبالروح احلياة 

 4تفسري كالم اهلل وقد رد عليهم يف كتابه املسمى نظم الوسطى للسنوسي.
انا يس        رد ولكنه أحي ؛فودي يف كّل آيات الص        فات مؤّوالً وَل يكن الش        يخ عبد اهلل بن 

فيذكر  ؛واليد واألص    ابع، والس    اق، واجمليئمن ص    فة العلو كثرية آلية من آيات الص    فات،   أقواال
ون منهجه يف العقائد ه، قلُت فاملضميؤول ملثبتني وقول املؤّولني، وأحيانا يثبت، وأحيانافيها قول ا

يدور حول ثالثة حمور اإلميان ومتعلقاته، وآيات األمساء والص        فات، مث رد ه على الفرق الض        الة 
 واخلوارج.من الفالسفة واملعتزلة 

 أصول العباداتمنهجه في دراسة  ثالثاا:
ن يقل ولك ؛جتهادبناء على النص   وص وبعض   ها عن اال أص   ول العبادات دراس   ة منهجه يفكان 

ث حوارات تدور حول ثالاليت حات الش  رعية وأهم ما تناول فيه يف ذكر املص  طلمنه اجتهاداته، 
وأحك ام الص              وم واحلج، وأحك ام اإلجتماعية،  ،من الطه ارة والص              الةفيم ا يتعلق ب العب ادات 

 واملعامالت من البيوع واألطعمة والسياسية.
من الوض        وء، وغس        ل الش        هيد،  اجانب الطهارة ومعلقاهتإيل تعرض أما العبادات فقد 

وخص              ال الفطرة، وأحك ام احليض، واختالف علم اء حول لفظ القرء، وع دم الكفارة ملن وطأ 
وص         الة القص         ر  وحكم األذان والقراءة خلف اإلمام،وجوب س         رتة العورة، و املرأة يف احليض، 

                                                 
القاموس ، واملالحد مجع ملحد وهو الزنديق الذي ال يؤمن باآلخرة والربوبية، انظر: (61) التوبة اآلية:سورة  -1

 1151.المحيط 

 .14،  ص 2، جاملرجع نفسه -2
 (.121) سورة النساء اآلية: -3
 لعبد اهلل بن فودي.نظم الوسطى ، و221، 1، جاملرجع نفسه -4
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الة ص     ة دخول املش     ركني املس     جد، ووجوب وحكمها، مث ص     الة املقيم خلف املس     افر، وقض     ي
اجلماعة واجلمعة، وإبطال النافلة، وعدم جواز الص      الة يف أماكن املغض      وب عليهم، وحكم من 

حكم الص           يام من الرؤية اهلالل واالعتكاف، وعن  الذكر، نس           ي الص           الة، وملس املرأة ومس  
 ل  ةأواإلفراد واختالف العلم  اء يف مس               كم احلج، وأنواع  ه الثالث  ة من القران والتمتعحل وتعرض

 .االعبادات وبسط القول فيهوجوب السعي وحاضر املسجد احلرام. وذكر هذه املسائل يف 
  والصالة هارةالعبادات الط ق ايا يفي تعامله ف-أ

ِدَيُكْم يَا أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصماَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَيْ  أما الطهارة يف قوله تعاىل:
ُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَ نْيِ  ُحوا ِبُرُءوس        ِ الش        يخ عبد اهلل يف تفس        ريه  وذكر 1ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمس        َ

، َعِن اِلكأََنَس ْبَن مَ عن مسألة جواز الصلوات الكثرية بوضوء واحد،  ؛ه اآليةحول هذلتني أمس
وِء، فَ َقاَل: وء  َواِحد    َكاَن النميبُّ ) اْلُوض     ُ َلَواِت ِبُوض     ُ ل ي الص     م اَلة ، وَُكنما ُنص     َ أُ ِلُكل  ص     َ  2،(يَ تَ َوض     م

كية والشافعية ة واملالفيمن احلن ة األربعةئمقوال األأللة مسح الرأس مجيعه أو بعضه وتعرض أومس
يوم الفتح  أما األوىل فقد اس       تدل ِبدي َّ عمر بن اخلطاب يوم الفتح فقد ص       لى  ؛بلةاواحلن
 يف الثانية، خالفهم حول الباءلة املس          أو  ؛ء واحد ومس         ح على اخلفيهو ص         لوات بوض           مخس

حىت  لباء لإللص  اقوأص  ح الرويات عن أمحد، وربع الرأس عند احلنفية، وا ،برؤس  كم( )وامس  حوا
د أي زائدة ألن الباء للتأكي ؛الش   افعية، ومس   ح مجيع الرأس عند املالكية لو ش   عرة فقد فعل عند

 3س.مسح الرأ موتفيد التأكيد عند من يرى عمو 
َلِكْن اَل وَ َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل يف َسِبيِل اللمِه أَْمَوات  َبْل َأْحَياء   غسل الشهيد يف قوله تعاىل:-1

ُعُرونَ  ، قال الش  يخ عبد اهلل والش  هيد ال يغس  ل وال يص  لى عليه وهو قول مالك والش  افعي 4َتش  ْ
ألن امليت هو الذي يفعل له ذلك، والش   هيد حّي، وقال أبو حنيفة، يص   لي عليه ألنه يف حكم 

 5امليت وال يغسل ألنه تطهر بالقتل.

                                                 
 (.6) سورة املائدة اآلية: -1
 .1234، ص 1واحد ج ءوات بوضو لباب الرجل يصلي الصسنن أبي داود، سليمان بن األشع َّ، ، السابقيف  -2
 .وللمزيد راجع إىل تفسريه، 226، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي  السابق، عبد اهلليف  -3
 (.154) سورة البقرة اآلية: -4
 .51، ص 1ج  ،املرجع نفسه -5
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ش      ار الش      يخ . وأ1َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَمات  َفَأََتمُهنم َوِإِذ ابْ ت َ  خص      ال الفطرة يف قوله تعاىل:-3
ق س    تنش    اق، وقص الش    ارب، فر إىل س   نن الفطرة فذكر املض    مض    ة واالعبد اهلل حول هذه اآلية 

 أعين "وهذا األخري س         تنجاء واخلتان، مث قال:ظفار، نتف اإلبط حلق العانة، االالرأس، قلم األ
ل عند مالك وأيب حنيفة، وفرض عند الش        افعي ويس        تحب أن يؤخر اخلتان س        نة مؤكدة للرجا

 2الصيب إىل وقت يؤمر بالصالة من السبع إىل العشر، وتستحب الدعوة لطعام اخلتان".
اَء يف  أحكام اخليض يف قوله تعاىل:-4 أَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا الن س         َ  َوَيس         ْ

مة األئ "واعلم أن قال الش           يخ عبد اهلل حول هذه اآلية ،3تَ ْقَربُوُهنم َحىتم َيْطُهْرنَ اْلَمِحيِض َواَل 
أمجعوا على س قوط الص الة وقض ائها عن احلائض والص وم تقضيه، وعلى حرمة الطواف بالبيت، 
وأنه حيرم بالنفاس ما حيرم باحليض، واختلفوا يف أقلهما، وال حد له عند مالك بل الدفعة حيض 
وأقل ه عن د الش              افعي وأمح د يوم وليل ة، وعن د أيب حنيف ة ثالث أي ام، أقل النفاس عند مخس              ة 
وعش           رون يوما وأكثره عند األكثر س           تون، وعند أيب حنيفة أربعون، وأكثر احليض عند مالك 

 4َيتلف باحتالف النساء".
أَُلوَنَك عَ  ع دم الكفارة ملن وطئ املرأة يف احليض يف قوله تعاىل:-5 مبعىن  ِن اْلَمِحيضِ َوَيس              ْ

يس  تغفر، و حتت هذه اآلية يف تفس  ريه عدم الكفارة ملن وطئ  املرأة يف احليض بل عليه أن يتوب 
ند مالك أيب عتتيمم للص   الة، وال حيل وطئها  فاملرأة إذا َل جتد املاء وقال أمحد يتص   دق بدينار؛

  5اقي األئمة.حنيفة، خالفا للشافعي وأمحد، وتقرأ القرآن عند مالك خالفا لب

َربُ  وجوب س   رت العورة يف قوله تعاىل:-6 ِجد  وَُكُلوا َواش   ْ وا يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل  َمس   ْ
رُِفوا ِإنمُه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  "فيه دليل على وجوب سرت العورة يف  قال الشيخ عبد اهلل: .6َواَل ُتس ْ

                                                 
 (.124) البقرة اآلية:سورة  -1
 .51، ص 1، ج املرجع نفسه -2
 (.222) سورة البقرة اآلية: -3
 ،. وللمزيد راجع إىل تفسريه، وبقوله قضائها يريد بذلك أهنا ترتك الصالة يف وقت األداء51، ص 1ج  ،املرجع نفسه -4

 وكذلك ال تقضي ما فاهتا أيام احليض ألن الصوم رمضان يقتضي بعد شهر.
 وتعرض باملسألة قراءة القرآ، للحائض واجلنب. .11، ص 1ج  ،املرجع نفسه -5

 (.31) سورة األعراف اآلية: -6
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واألفض       ل تغطية مجيع البدن  1للرجل ما بني س       رة وركبة وقيل الس       وءتانالص       الة وأقل الواجب 
 2واألمة كالرجل وأقل  ما جيزئ احلرة ثوب يسرت مجيع جسدها".

اَلِة اختمَُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذِلَك بِأَن مُهمْ  حكم األذان يف قوله تعاىل:-2 قَ ْوم  اَل  َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الص  م
 4"فيه دليل ثبوت األذان بنص الكتاب". قال الشيخ عبد اهلل بن فودي: ،3نَ يَ ْعِقُلو 
َتِمُعوا َلُه  القراءة خلف اإلمام واس        تنبط يف تفس         ريه من قوله تعاىل:-1 َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاس         ْ

كلمون الصالة كانوا  يت"نزلت يف منع الكالم يف  قال الشيخ عبد اهلل: ،5َوأَْنِصُتواَلَعلمُكْم تُ ْرمَحُونَ 
تعظيم  نفيها وعب عنها بالقرآن الش        تماهلا عليه، وقيل يف قراءة القرآن مطلقا ألن اآلية تتض        م

س    تماع على كل حال. وقيل يف اخلطبة اجلمعة، وهو ض    عيف ألن القرآن فيجب اإلنص    ات واال
ورجح   ف رس        ول اهللاآلية مكية وَل َتن اخلطبة إال باملدينة، وقيل يف القراءة يف الص        الة خل

ي  ة ال يف اجلهري  ة ب  اآلي  ة وعم  ل امل  دين  ة، ورجح ر امل  الكي  ة واحلن  ايل  ة القراءة خلف اإلم  ام يف الس              
 6الشافعية القراءة مطلقاً واحلنفية عدم القراءة خلف اإلمام مطلقا".

َربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ص     الة القص     ر يف قوله تعاىل:-2 ُروا ِمَن ُجَناح  أَ َوِإَذا ض     َ ْن تَ ْقص     ُ
اَلةِ  حكم ص         الة  :، وقد ذكر الش         يخ عبد اهلل بن فودي يف هذه اآلية ثالث مس         ائل2الص         م
 وصالة املقيم خلف مسافر. ،ومقدار املسافة اليت ينبغي فيها تقصري الصالة ،القصر

ش   افعي يف قوله ال ورخص   ة عند "س   نة عند مالك ملواظبة النيب  أما األوىل قال الش   يخ عبداهلل:
  فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  وحلدي َّ عائش    ة رض    ي اهلل عنها أن رس    ول اهلل  قص    ر وأَت، وواجب

لم  عند احلنفي حلدي َّ عائش     ة أيض     ا يف البخاري ومس     لم، َة َزْوِج النميب  ص     َ ى اللمُه َعَلْيِه َعْن َعاِئش     َ
لمَم أَن مَها قَاَلتْ  اَلُة :)َوس َ ْت الص م فَ فُِرض َ ِر َوالس م اَلُة السمَفِر َوزِيَد يف رَْكَعتَ نْيِ رَْكَعتَ نْيِ يف احلَْض َ رَِفأُِقرمْت ص َ

                                                 
 والعبارة أن تكون ما بني سرته وركبتيه. -1
 .126، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -2
 (.51) سورة املائدة اآلية: -3
 .244، ص 1ج  ،املرجع نفسه -4
 (.214) سورة األعراف اآلية: - 5
)الص     الة ملن َل يقرأ الفاحتة الكتاب(  والراجح ما ذهب إليه الش     افعية لعموم قوله ، 44، ص 2ج ، املرجع نفس     ه -6

 صالة اجلهرية أم السرية، خلف اإلمام. السواء كانت 
 (.111) سورة النساء اآلية: -2
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رِ  اَلِة احلَْض    َ وعند داود الظاهري جواز القص    ر خمص    وص ِبال اخلوف وجيوز يف كل س    فر  1(،ص    َ
 طويل أو قصري. 

انية وأربعون ميال، وعند أي مث 2وأما الثانية قال الش     يخ عبد اهلل عند مالك والش     افعي وأمحد برد
 احلنفية ستة برد.

مكروه عند املالكية، وإذا ص   لى مس   افر خلف مقيم وهو هو الثالثة قال الش   يخ عبد اهلل يف وأما 
 3آكد كراهية، انتظره بعد ركعتني حىت يسلم بعده، وقيل يتم، وقيل تبطل صالته.

 دخول املش    رك املس    جد يفدخول املش    ركني املس    جد واس    تدل الش    يخ عبد اهلل على حرمة -11
َعى يف َخرَاهِبَا أُولَ  قوله تعاىل: اِجَد اللمِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوس         َ ِئَك َما  َوَمْن َأْظَلُم مممْن َمَنَع َمس         َ

"وقد اختلف األئمة فيه فمنعه مالك  قال الشيخ عبد اهلل: .4َكاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالم َخائِِفنيَ 
ومنع 5." طلقا وجوزه أبو حنيفة مطلقا، وفرق الش افعي فمنعه يف املس  جد احلرام وأجازه يف غريهم

رُِكوَن جَنَس  َفاَل  املالكية على دخول املش        رك املس        جد أدلتهم يف قوله تعاىل: َا اْلُمش        ْ بُوا يَ ْقرَ  ِإَّنم
 ،6اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا

ربطه  قلت واهلل أعلم والراجح جواز دخول املس    جد مطلقا كما ثبت ذلك فعل النيب 
مثامة وتنزيله وفد ثقيف يف مس       جده والس       لف كانوا يؤاكلوهنم ويش       ربون من أوانيهم وَل يعتبوا 

ْؤِمَن ال) مفهوم حدي َّ أيب هريرة 
ُ
 2(.يَ ْنُجسُ  ِإنم امل

 بد اهلل وجوب ص   ال اجلماعة من قوله تعاىل:س   تنبط الش   يخ عا وجوب ص   الة اجلماعة وقد-11
 َُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلون ُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ ْوَن أَنْ ُفس    َ قال الش    يخ عبد  ،1أَتَْأُمُروَن النماَس بِاْلِب  َوتَ ْنس    َ
 .2بشهود صالة اجلماعة" "ويف اآلية األمر اهلل:

                                                 
 .15، كتاب التقصري يف باب يقصر إذا خرج من موضعه ص صحيح البخاري، يف السابق، حممد بن إمساعيل -1
 .16، ص 3ج لسان العربالسابق، البن املنظور، خ الواحد ثالثة أميال يف املصدر املبيد فرسخان، والفرس -2
 .215، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،عبد اهلل بن فودي، يف السابق،  -3
 (.141) ة:سورة البقرة اآلي -4
 .41، ص 1، ج املرجع نفسه - 5
 (.21) سورة التوبة اآلية: - 6

 .25، ص 1، جب اجلنب َيرج ويشي ، كتاب الغسل باصحيح البخاري، السابق، حممد بن إمساعيل يف -2
 (.44) سورة البقرة اآلية: - 1
 .11، ص 1ج  القرآن،اية ضعفاء السودان في بيان تفسير كفعبد اهلل بن فودي، يف السابق،  -2
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َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم  قوله فقل ت وجوب ص              الة اجلم اع ة يف غريه ذه اآلي ة يف
اَلةَ   ففي األمن أوىل أن يأمر هبا، أما يف ؛داللة أن اهلل تعاىل أمر هبا يف اخلوفال، وج ه 1الص              م

 السنة فاألدلة كثرية يف الباب.
 حلِْْجرِ َوَلَقْد َكذمَب َأْصَحاُب ا الصالة يف أماكن املغضوب عليهم، لقوله تعاىل: عدم جواز-12

ِلنيَ  واس        تدل الش        يخ عبد اهلل  هبذه اآلية على عدم جواز الص        الة يف أماكن األمم  .2اْلُمْرس        َ
ذكر ، و ط وغريَها من األمم الغامرةو الس           ابقة اليت حلقها العذاب مثل أص            حاب احلجر وقوم ل

وَل اللمِه من حدي َّ  حديثا ُهَما َأنم َرس       ُ َي اللمُه َعن ْ قَاَل اَل َتْدُخُلوا ) َعْن َعْبِد اللمِه ْبِن ُعَمَر َرض       ِ
ِبنَي ِإالم َأْن َتُكونُوا بَاِكنَي فَِإْن َلَْ َتُكونُوا بَاِكنَي َفاَل َتْدُخُلوا َعَليْ  يُبُكْم َعَلى َهُؤاَلِء اْلُمَعذم ِهْم اَل ُيص           ِ

ابَ ُهمْ   يلَ اأَلْرُض ُجِعَلتْ ، ونقل كالم ابن العريب"فص     ارت هذه البقعة مس     تثناه من قوله)3(َما َأص     َ
 4فال جيوز التيمم وال الوضوء من مائها وال الصالة فيها". ؛(َمْسِجًدا َوَطُهورًا

اَلَة ِلذِْكرِي حكم من نس         ي ص         الة لقوله تعاىل:-13 ، قال الش         يخ عبد اهلل: 5َوأَِقِم الص         م
 ي َّ"نا مث ذكر احلد أو نسيا فتتك نواصالة إذا كرى وهي مواقيت الص الة أو تذكرت "أوقات ذ 

ل  ِإَذا ذََكَرَها اَل َكفماَرَة هَلَا إِ ) :قَالَ   عن أنس بن مالك أن رس   ول اهلل اَلًة فَ ْلُيص   َ َي ص   َ الم َمْن َنس   ِ
 .6َوأَِقْم الصماَلَة ِلذِْكرِي َذِلكَ 
اَء فَ َلْم جتَُِدوا َماًء فَ تَ َيممُموا لقوله تعاىل:ملس املرأة ومس الذكر -12 ُتُم الن س          َ ، وقد 2َأْواَلَمس          ْ

ألة ورجح نابلة، واس   تدل كل بأدلته يف املس   ئمة من احلنفية واملالكية والش   افعية واحلأورد أقوال األ
 1مايراه راجحا.

                                                 
 (.112) ية:سورة النساء اآل -1
 (.11) سورة احلجر اآلية: -2
 .32، ص 1، كتاب الصالة باب يف موضع اخلسف والعذاب جصحيح البخاري، يف السابق، حممد بن إمساعيل -3
، 3ريب جالبن العأحكام القرآن ، و216، 2ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل،عبد اهلل بن فودي، الس      ابق،  يف -4

 .125، ص 2أدرك الرجل، ج باب الصالة حي َّ مامسلم في صحيحه . وحدي َّ أخرجه 11ص 
 (.14) ية:ورة طه اآلس -5
، كتاب مواقيت الص      الة باب من نس      ي ص      الة فليص      ل إذا ذكر وال يعيد إال تلك صـــــحيح البخاري، املرجع نفس      ه -6

 .41، ص 1الصالة، ج
 (.43) ية:سورة النساء اآل -2
 .126، ص 1 ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، يف املرجع نفسهحتت هذه اآلية يف النساء، يف تفسريه  -1
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َعَلى المِذيَن  ُكِتَب َعَلْيُكُم الص َياُم َكَما ُكِتبَ يَا أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا   أحكام الصوم قوله تعاىل:-13
ذا لقض  ية مفطرات الص   وم إ ، حتت هذه اآلية تعرض الش  يخ عبد اهلل1ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلمُكْم تَ ت مُقونَ 

يفطر  شاق الستن؛ فإن املضمضة واالستنشاق يف الصومند املض مض ة وااللق عوص ل املاء يف احل
فطر، مث ملالك وأيب حنيفة يهوية والشافعي أحد قوليه، خالفا وإسحاق بن را وهو قول األوزاعي

قض        اء  ففيه ؛اإلنزال بقبلة أو مباش        رة -رجح األول وهو الص        حيح، مث ذكر املفطرات الص        وم
ا فاق يف ذإ أما اجملنون جيب عليه القض         اء جملنون والكافر؛إمجاعا، ووس         ع يف قض         ية الص         يام ا

فر فقض  اء س  احنيفة ال جيب مطلقا، كذلك على امل ا للش  افعي وأيباملش  هور مذهب مالك خالف
 2ثناء السفر صح صومه خالفا للظاهرية.إذا َل يصم وإذا صام أ

ْمهُ  أحكام الرؤية يف قوله تعاىل:-14 ْهَر فَ ْلَيص  ُ ِهَد ِمْنُكُم الش  م قال الش  يخ عبد اهلل:  ،3َفَمْن ش  َ
ؤي  ة اهلالل ر  حلكم واح  د، وإن بع  د فك  ذل  ك إذا رأىف  إن قرب ف  ا ؛"إذا أخب خمب عن رؤي  ة بل  د

إال أن أص   حاب الش   افعي ص   ححوا يف البعيد أن  فيجب الص   وم على س   ائر أهل الدنيا؛ فاش   ية
  4لكل قوم رؤيتهم".

اِجدِ  عتكاف لقوله تعاىل:أحكام اال-15 ُروُهنم َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمس             َ قال  ،5َواَل تُ َباش             ِ
د عتكاف ال يكون إال يف مس   جد وال َيتص مبس   ج"يف اآلية دليل على أن اال الش   يخ عبد اهلل:
وأن الوطء حيرم فيه، ويفس    د ألن النهي يوجب الفس    اد إال فيما اس    تثناه الدليل،  ،دون مس    جد

فإن أخل بيوم قض              ى ما فاته. وقال أمحد يلزمه  ،ومن نظر اعتكاف ش              هر بعينه لزمه متواليا
حنيفة  أو ال عند مالك وأيب ،ئناف ولو باش         ر امرأته فيما دون الفرج بطل اعتكافه أنزلس         تاال

خالفا للش             افعي وأمحد يف عدم اإلنزال، وال َيرج من معتكفه إال حلاجة اإلنس             ان وغس             ل 
 6جنابة".

                                                 
 (.113) سورة البقرة اآلية: -1
 .62، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -2
 (.115) ية:سورة البقرة اآل -3
 .61، ص 1ج  ،املرجع نفسه -4
 (.112) ية:سورة البقرة اآل -5
 .21، ص 1، ج املرجع نفسه -6
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ْرَُتْ َفَمااس ْ َوأَتُّوا احلَْجم َواْلُعْمَرَة لِلمِه فَِإْن  أحكام احلج لقوله تعاىل:-16 ، 1تَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ ُأْحص ِ
اآلية فقال:"فيه  ،وقد تطرق الش      يخ الش      يخ عبد اهلل إىل ذكر املس      ائل املتعلقة باحلج والعمرة يف

وجوب احلج على كل مس    لم حر بالغ عاقل مس    تطيع يف العمر مرة، وأما العمرة فهي س    نة عند 
احلج  ومما ذكره كذلك أنواع ،بح قويل الش     افعيمالك وأيب حنيفة وفرض كاحلج عند أمحد وأص     

 قال:
 .حج اإلفراد، أنه حيج مث يعتمر بعد فراغه منه، وهو األفضل عند مالك والشافعي 
  حج التمتع أن يعتمر يف شهر احلج مث بعد الفراغ من أعمال العمرة حيرم باحلج من مكة

 فيجمع يف ذلك العام، وهو األفضل عند أمحد.
  حيرم ِبج وعمرة مع ا أويعتمر مث ي دخ ل عليه ا احلج قبل أن يطوف وهو حج القران، أن

 األفضل عند أيب حنفية.
وك   ذا ذكر أرك   ان احلج اليت ال جيبه   ا دم، وهي اإلحرام من امليق   ات، والوقوف بعرف   ة، وطواف 

 سعي بني الصفا واملروة، ومن األمور اليت تطرق إىل ذكرها.الاإلفاضة، و 
 وقد اختلف العلماء يف معىن حاضر املسجد احلرام إىل أقوال: حاضر املسجد احلرام-12

ات وهو :من دون امليق الثاينالقول من هم يف مس افة القص ر، وهوقول الش افعي، و  القول األول:
 .2طوى وهو قول مالك مكة وما قرب منها لذى الثال َّ:القول قول أيب حنيفة، و 

هم بعض األحكام يف احلج  وس           بب اخلالف أن حاض           ر املس           جد احلرام ال جيب علي
ألن ميق  اهتم بيوهتم حيرمون منه  ا، وق  د زاد  ؛كطواف الوداع، وحج التمتع واإلحرام من امليق  ات

اجلمعة  "والص              حيح فيه من تلزمه ابن العريب قولني آخرين وَه ا أهل احلرم وأهل عرفة، مث قال:
 3فهو من حاضري املسجد احلرام".

َعائِِر اللمِه َفَمْن َحجم  له تعاىل:ختالف يف وجوب الس  عي يف قو اال-11 َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن ش  َ  ِإنم الص  م
"إن الس            عي بينها  ، قال الش            يخ عبد اهلل:4اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطمومَف هِبَِما

مشروع يف احلج والعمرة باإلمجاع، واختلف العلماء يف الوجوب فعن مالك والشافعي أنه ركن ال 
                                                 

 (.126) سورة البقرة اآلية: -1

 .21، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، السابق، عبد اهلل بن فودي يف -2
 .115، ص1جالبن العريب، أحكام القرآن ، وابن العريب، 22، ص 1ج  ،املرجع نفسه -3
 (.151) سورة البقرة اآلية: -4
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ْعيَ ) جيزئ تاركه إال العود إليه لقوله  َعْوا، فَِإنم اهلَل َكَتَب َعَلْيُكُم الس   م أَْبَدأُ مبَا )  وقال: 1(،اس   ْ
ا} لقول  ه تع  اىلوعن أمح  د أن  ه س              ن  ة  2(،ب َ َدأَ الل  مُه ب ِ هِ  ِه َأْن َيطمومَف هِبِم  َ واملفهوم  {َفاَل ُجن  َاَح َعَلي  ْ

 قللتخري، وهو ضعيف ألن اجلناح يدل على اجلواز الداخل يف معىن الوجوب فال يدفعه، مث تطر 
 وهذه أهم ما تناول يف العبادات. 3إىل ذكر سبب نزول اآلية.

 من نكا  وطالق وغيرهما.جتماعية األحكام اال أمثلة عن دراسة تعامله مع-ب
واخللع  نكاح والصالقفقد تناول الشيخ عبد اهلل بن فودي من أحكام ال اجلانب االجتماعيأما 

 بلفظ واحد، والوالية يف النكاح واخلالف يف حتديد املهر، وهبةالثالثة الطالق واهلزل، ومس         ألة 
لة جواز العزل، وجواز مس    أاعتبار الكفاءة يف اإلحس    اب، و  وعدم ،املرأة لزروجها بدون ص    داق

عرض الرجل بنته على الرجل الص     احل، وآداب خروج املرأة من بيت الزوج، وحكم اإليالء ومدة 
 لة مامج اهذينس     ب الولد إىل األم، و  تعلقة بالس     الم، واإلمارة الاملاحلمل والرض     اعة، واألحكام 

 ذكر يف تفسريه.
فَِإْن ِخْفُتْم َأالم يُِقيَما ُحُدوَد اللمِه  قوله تعاىل:قال الش        يخ عبد اهلل عند هذه اآلية يف  4اخللع-1

تَ َدْت ِبهِ  ااف ْ ا ِفيم َ "ومفهوم اآلية أن اخللع ال جيوز إال يف وقت اخلوف،  وقال: 5َفاَلُجنَ اَح َعَلْيِهم َ
وبه قال داود الظاهري، وذهب مجهور العلماء إىل جوازه من غري نش              وز إال أنه مكروه، وجيوز 

وقال أبوحنيفة إن كان النش      وز من قبلها أكثر  س      مى عند مالك والش      افعي.بأكثر من املاخللع 
أخذ أكثر من املس       مى إن ش       اء، وإن كان من قبله كره له أخذ ش       يء مطلقا، وكره أمحد أخذ 

 6أكثر من املسمى مطلقاً".
 النيب  وحلدي َّ 2"والطالق يف اهلزل نافذ كاجلد" الطالق يف اهلزل قال الشيخ عبد اهلل:-2

                                                 
 .422، ص 6جمسند اإلمام أحمد، السابق، أمحد بن حنبل، يف  -1
 .112،كتاب احلج يف باب أن السعي بني الصفا واملروة، ص صحيح مسلميف السابق، مسلم بن احلجاج،  -2
 .61-52، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، ،املرجع السابقوللمزيد  -3
اح بأخذ املال الفصل من النك النزع والفصل يقال خلع نعله وثوبه إذا نزعه وخالعت املرأة زوجها، واصطالحا: يف اللغة -4
مذكرة في أصـــول ، الس    ابق، حممد األمنييف  .تك يقع الطالق البائنفإذا قال خالع ؛نظ اخللع والواقع به الطالق البائبلف

 .151، ص 1ج الفقه،
 (.222) سورة البقرة اآلية: -5
 .21، ص 1ج  ،املرجع نفسه -6
 .21، ص 1، ج املرجع نفسه -2
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 . 1(َثاَلث  ِجدُُّهنم ِجدٌّ، َوَهْزهُلُنم ِجدٌّ:الن َكاُح، َوالطماَلُق، َوالرمْجَعةُ )
ويعد  "يعد الثالثة للحر قال الش              يخ عبد اهلل بن فودي: ،الطالق الثالث يف كلم ة واحدة-3

ند اجلمهور ة عمجع الثالث يف كلمة واحد الثانية للعبد س   واء طاقها واحدة بعد واحدة اتفاقا أو
 2خالفا للظاهرية".

ُلوُهنم َأنْ  الوالية يف النكاح قوله تعاىل:-4 اَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنم َفاَل تَ ْعض   ُ يَ ْنِكْحَن  َوِإَذا طَلمْقُتُم الن س   َ
نَ ُهْم بِاْلَمْعُروفِ  ْوا بَ ي ْ ن املرأة ال َتلك أ"وفيه دليل أن  ، قال الش  يخ عبد اهلل:3أَْزَواَجُهنم ِإَذا تَ رَاض  َ

 4تزوج نفسها وإَّنا ذلك لوليها خالفا أليب حنيفة يف الثيب احلرة".
"أن  ، قال الش     يخ عبد اهلل قال الش     افعي:5َذِلَك أَْدىَن َأالم تَ ُعوُلوا العزل قوله تعاىل: جواز-5

بن عبد وق د ج ات أح ادي َّ يف العزل فمنها قول جابر  6ويؤده قراءة )أال تعيلوا( تكثر عي الكم"
وِل اهللِ اهلل ) َنا قَ ( ويف رواية أيب س   عيد اخلدري َواْلُقْرآُن يَ ْنزِلُ   ُكنما نَ ْعزُِل َعَلى َعْهِد َرس   ُ ب ْ اَل: َأص   َ

وَل اللمِه  أَْلَنا َرس      ُ ًيا َفُكنما نَ ْعزُِل، َفس      َ ب ْ َمة   -قَاهَلَا َثالَثًا-َأَوِإنمُكْم لَتَ ْفَعُلونَ ) :، فَ َقالَ س      َ َما ِمْن َنس      َ
 .2(َكائَِنة  ِإىَل يَ ْوِم الِقَياَمِة ِإالم ِهَي َكائَِنة  

ُط ِعْنَد اللمهِ  ال ينس    ب الولد إىل األم قوله تعاىل:-6 ، قال الش    يخ 1اْدُعوُهْم آِلبَاِئِهْم ُهَو أَْقس    َ
  2ويف اآلية دليل على أنه الينسب إىل األم". عبد اهلل"

                                                 
، 1314 ص ،كتاب الطالق، باب يف الطالق على اهلزلسنن أبي داود،سليمان بن األشع َّ، السابق، أبوداود، يف  -1

، 1ج حملمد مشس احلق آباد أبي داود عون المعبود شر  سننلة وللمزيد راجوع أفيها كالم العلماء حول هذه املس وذكر
 .263ص 

لة خالفية بني األئمة أ، وهي مس       21، ص 1ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل،يف الس       ابق، عبد اهلل بن فودي،  -2
البن تصــد بداية المجتهد ونهاية المقراجع كتاب  .األربعة مجهور الظاهرية وش  يخ اإلس  الم ابن تيمية، وبن القيم وغريهم

 املالكي.رشد القرطيب 
 (.232) سورة البقرة اآلية: -3
 .22، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل، املرجع نفسه، -4
 (.3) سورة النساء اآلية: -5
كويف مداين ال، وهي قراءة ش اذة أو قراءة تفسريية قرأ هبا طلحة بن مطرف بن كعب اهل163، ص 1ج  ،املرجع نفس ه -6

 .22-21، ص 5القرطيب جامع األحكام للقرطيب،جالسابق، إمام  ه  (،112)ت
 .451، ص 1، كتاب النكاح يف باب العزل، جصحيح البخاري، يف السابق، حممد بن إمساعيل -2
 (.5) سورة األحزاب اآلية: -1
 .232، ص3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، املرجع نفسه -2
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والد إىل األمهات، وإذا حص     ل طالق فإن فقلت وفيه رد على عادة الغرب يف نس     بة األ
 املرأة تأخذ األوالد مجيعا وال حق لألب يف أوالده.

اِهِليمِة َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنم َواَل تَ بَ رمْجَن تَ بَ رَُّج اجل َْ  آداب خروج املرأة من بي ت الزوج لقول ه تع اىل:-2
وم بيتها ز إش     ارة إىل ما يلزم املرأة من ل "هو ، قال الش     يخ عبد اهلل نقال عن ابن العريب:1اأْلُوىَل 
ض              رورات ية كنكف اف عن اخلروج من ه إال لض              رورة" مبعىن ديني ة كتعليم م ا يلزمها أو دنيو واال

 2ألهنا مما ندب إليه الشرع". معاشها وصلة األرحام
ا َتِغيُض  م دة احلم  ل لقول  ه تع  اىل:-1 لُّ أُنْ َثى َوم  َ ُل ك  ُ ا حَتْم  ِ لُّ اأْلَْرح  َ الل  مُه يَ ْعَلُم م  َ ا تَ ْزَداُد وَك  ُ اُم َوم  َ

تنقص األرحام من مدة احلمل منها أو  "اهلل يعلم ما قال الشيخ عبد اهلل: ،3َشْيء  ِعْنَدُه مبِْقَدار  
م ا تنقص من دم احليض وم ا تزداد، وج اء ازداد وغ اض متع دي ا والزم ا ف أق ل م دة احلمل س              تة 

عند الشافعي، وسنتان عند احلنفية، وأقصى مدة أشهر وأكثرها مخس سنوات عند مالك، وأربع 
 4للحمل ال حدهلا، وقيل هنايته أربعة غالباً".

اِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمم  الرض               اع  ة لقول  ه تع  اىل: -2 ْعَن َأْواَلَدُهنم َحْوَلنْيِ ك  َ َواْلَوال ِ َداُت يُ ْرض              ِ
اَعةَ  بائن خبلع أو غريه أو عالية القدر إال أن جيب على ال "وال ، قال الش          يخ عبد اهلل:5الرمض          َ

إن فإن عدم فمن مال الص  يب، و  ،اليقبل الود غريها فيجب عليها اإلرض  اع بأجرة من مال األب
مال للص              يب وجب عليها جمانا، هذا مذهب مالك خالفا لألئمة الثالثة أن  عدم أو مات وال

 .6إن أمكن غريها" ب عليها إرضاع ولدها مطلقة أو ال رجعية أو الجت األم ال
 تعامله فيما يتعلق بالمعامالت والسياسيةعن دراسة  أمثلة-ث
هُ  البيوع الرب   ا لقول   ه تع   اىل:-1 ِذي يَ َتَخبمط   ُ ا يَ ُقوُم ال   م ا اَل يَ ُقوُموَن ِإالم َكم   َ ْأُكُلوَن الر ب   َ ِذيَن ي   َ  ال   م

ْيطَاُن ِمَن اْلَمس   الزيادة يف املعامله بالذهب والفض          ة "الربا هو  ، قال الش          يخ عبد اهلل:2الش          م

                                                 
 (.33) سورة األحزاب اآلية: -1
 .241، ص3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،اهلل بن فودي، عبد  سابق،ال يف -2
 (.1) سورة الرعد اآلية: - 3

 .14، ص 3، ج115، ص 2ج ،املرجع نفسه -4
 (.233) سورة البقرة اآلية: -5
 .23، 1املرجع نفسه، ج -6
 (.225) سورة البقرة اآلية: -2
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 ا النس    ا، فدخلرب :ربا الفض    ل، والثاين واملطعومات املقتات هبا يف القدر أو يف األجل، فاألول:
ه بيع أوالنقد جنس  ا جبنس متفاض  ال أو بغري جنس نس  يئة، ومن مجيع وجوه الربا وهي بيع املقتات

 1هذه ستة". ى أحد قولني وبيع سلف بزيادة،الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب وبيع املزانبنة عل
ا بَِقَي ِمَن الر ب َ ا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤمِ  وق ال تع  اىل: ا ال مِذيَن آَمُنوا ات مُقوا الل مَه َوَذُروا م  َ ، 2ِننيَ ي َ ا أَي ُّه َ

ا تَْأُكُلو  أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا اَل  قال الش              يخ عبد اهلل:"واعلم أن هذه االيات لتحرم الربا مع اآلية
َنُكْم بِ اْلَباِطلِ  يف البيع عمت مجيع  ، ومن الباطل الغرر الذي منعه رس              ول اهلل 3أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

البيوع الفاس        دة من أنواع الربا، الس        تة املتقدمة وبيوع الغرر وهي كثرية منها بيعتان يف بيع، بيع 
بلة عنك واملض   امني، واملالقيح وحبل احلليس  املالمس   ة واملنابذة واحلص   اة والنش   اء والعربان، وما

 4وبيع الثمار قبل بدو الصالح، وبيع الطعام قبل قبضه".
ُكُم النماُر َوَما َلُكْم مِ  ش  راء املتاع املغض  وب لقوله تعاىل:-2 ْن َواَل تَ رَْكُنوا ِإىَل المِذيَن ظََلُموا فَ َتَمس  م

رُ  جتوز معاملة الظلمة فإن كان  "ال ، قال الش        يخ عبد اهلل:5ونَ ُدوِن اللمِه ِمْن َأْولَِياَء مُثم اَل تُ ْنص        َ
احلرام قائما بعينه عند الغاص     ب أو الس     ارق أو حنوَها فال حيل ش     رائه، وال البيع به إن كان عينا 
وال أكله إن كان طعاما مال لباس ه إن كان ثوبا وال قبول شيء من ذلك هبة وال أخذه يف دين، 

و الغاصب، وإن كان احلرام قد فات من يده ولزم ذمته، فإن َل يكن ومن فعل شيئا من ذلك فه
له مال حالل قط حرمت معاملته، وإن كان الغالب على ماله احلرام فمعاملته حرام عند أص       بغ 

  6ومكروه عند بن القاسم".

َا َحرمَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدمَم  األطعم ة أحكام الذكاة لقوله تعاىل:-3 ْنزِيِر َوَما أُِهلم ِبِه َوحلََْم اخلِْ ِإَّنم
َر بَاغ  َواَل َعاد  َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنم اللمَه َغُفور  َرِحيم   طُرم َغي ْ ، ذكر الش   يخ عبد اهلل 2لَِغرْيِ اللمِه َفَمِن اض   ْ

 :مسائل يف تفسريه هلذه اآلية

                                                 
 .112، ص 1املرجع نفسه، ج -1
 (.221) سورة البقرة اآلية: -2
 (.22) سورة النساء اآلية: -3
 .111ص ، 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق - 4
 (.113) سورة هود اآلية: -5
 .152، ص 1ج ،املرجع نفسه -6
 (.123) سورة البققرة االية: -2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

212 

 

ح ص              وت، وك  انوا يرفعون  ه عن  د ال  ذبل  ة األوىل اإلهالل لغري اهلل معىن اإلهالل هو رفع الاملس              أ
آلهلتهم، وذلك املذبوح حرام ولو ذِبه كتايب، قال عبد الباقي يف شرحه على املختصر، ال يأكل 
ذبح التايب لصنم ما ستحق دون غريه يف زعمه ألنه مما أهل لغري اهلل بأن قال باسم الصنم، فإن 

 ذكر اسم اهلل أيضا أكل تغليبا السم اهلل.
قطاع الش  يخ عبد اهلل خرج الباغي ويدخل فيه ال انية أكل امليتة للمض  طر قال:لة الثاملس  أ

واخلوارج واملس   افر يف قطع الرحم والغارة على املس   لمني وما ش   اكله من كل عاص لس   فره كاآلبق 
َل يتوبوا، وعند الش افعي وأمحد وهو الص حيح من  واملكاس فال حيل هلم أكل ش يء من ذلك ما

األكل فليتب وليأكل وعجبا ملن يبيع ذلك مع التمادي على املعص              ية  مذهب مالك فإن أراد
"وترخص بأكل امليتة للمعاص              ي بس              فر على  ، وقال ابن جزي:1فمن ق ال ه فهو خمطئ قطع ا

 2يباح مع التمادي على املعصية". املشهور خبالف القصر والفطر، وقيل ال
هب مالك ومنع ويتزود يس  تغين على مذلة الثالثة التزود به جيوز للمض  طراألكل حىت يش  بع املس  أ

 3ذلك الشافعي.
َل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنةً  حترمي حلم اخلي ل لقول ه تع اىل:-4 ، قال الش              يخ عبد 4َواخْلَي ْ
هذه " "واحتجب اآلي ة م ال ك وأبوحنيفة على حترمي اخليل لقول ابن عباس حني تال ها فقال: اهلل:

وألن منفع  ة األك  ل أعظم من الركوب، فلو ج  از أكله  ا لك  ان  ت املن  ة ب  ه أوىل، وذه  ب  للركوب"
الش              افعي وأمح د إىل إب ا حته ا ألن التعلي ل ب الركوب والزين ة لتعريف النعم فال ين ايف أك ل اخلي  ل 

وِل الحَنَْرنَا َعَلى َعْهدِ ) َأمْسَاَء بِْنِت َأيب َبْكر ، قَاَلْت: لثبوت إباحته يف حدي َّ ا  لمهِ  َرس            ُ فَ َرس            ً
وُل اللم  ويف حدي َّ آخر 5(َفَأَكْلَناهُ  ُهَما قَاَل نَ َهى َرس         ُ َي اللمُه َعن ْ  ِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللمِه َرض         ِ

                                                 
 .15، ص 1، جأحكام القرآنابن العريب، السابق،  يف -1
 .122-126، ص 1جالقوانين الفقهية  ه (،241)ت ، بد اهلل، ابن جزيأمحد بن حممد بن عحممد بن انظر:  -2
 .64، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،عبد اهلل بن فودي، يف السابق،  -3
 (.1) ية:سورة النحل اآل -4
 .421، باب حلوم اخليل، صصحيح البخاريالسابق، حممد بن إمساعيل البخاري، يف  -5
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لِ ) ِة َوَرخمَص يف اخْلَي   ْ وق   ال  ،وهك   ذا رجح ابن جرير الطبي 1(يَ ْوَم َخْيبَ َر َعْن حلُُوِم احلُُْمِر اأْلَْهِلي   م
 2القول يف ذلك عندنا، ما قاله أهل القول الثاين.والصواب من 

ْيء  َوهَلَا  إمامة املرأة لقوله تعاىل:و الس       ياس       ة -5 ِإين  َوَجْدُت اْمرَأًَة ََتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكل  ش       َ
، واس تدل الش يخ عبد اهلل هبذه اآلية على عدم جواز تولية املرأة اإلمارة والقضاء، 3َعْرش  َعِظيم  

أن فارس         ا  لقد نفعين اهلل بكلمة أيام اجلمل، ملا بلغ النيب  وأتبع ذلك ِبدي َّ أيب بكرة قال:
 .4(َلْن يُ ْفِلَح قَ ْوم  َولمْوا أَْمَرُهُم اْمرَأَةً ) ملكوا ابنته كسرى قال:
"إن املرأة ال تلي اإلمامة وال قض  اء وفيه أهنا ال تزوج نفس  ها وال تلي العقد  قال اخلطايب:

 اء وهوجيوز أن تويل املرأة القض وقال ابن التني احتج ِبدي َّ أيب بكرة من قال ال 5ريها".على غ
 6"وهذا نص يف أن املرأة ال تكون خليفة وال خالف فيه". وهبذا قال ابن العريب: قول اجلمهور"

َر فَ َقاَل َما يلَ اَل أََرى اهْلُدْ  َوتَ َفقمدَ  تفقد الرعية يف قوله تعاىل:-2 ، 2اَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ ُهَد أَْم كَ الطمي ْ
"وهذا دليل على وجوب تفقد الرعية ص  غريها وكبريها، ويرحم اهلل عمر بن  قال الش  يخ عبد اهلل:

عمر،  س   أل عنهاالذئب يُ  ها"لو أن س   خلة بش   اطئ الفرات أخذ اخلطاب فإنه كان س   ريته قال:
 1فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية.

 ه الفقيهة  املبنية عى مذهب مالك، ويش       ري إىلؤ ظهرت آرا بن فودي اهلل فالش       يخ عبد
حىت توافق مذهبه كما يفعل  مذاهب أخرى، وَل يس        لك طريق التعص        ب من إخض        اع اآليات

وقد عرض الش       يخ مس       ائل أص       ول الفقه من خالل تفس       ريه لآليات، وباألخص عند  .البعض
ُجَد ِإْذ أََمْرُتك تفس     ري هذه اآلية لقوله تعاىل:  اهلل الش     يخ عبد قال: ،2قَاَل َما َمنَ َعَك َأالم َتس     ْ

                                                 
 .1121، كتاب الذبائح، باب النحر والذبح، ص صحيح البخارياملرجع نفسه،  -1
، ص 2ج ضـــــــياء التأويل في معاني التنزيل، .،563، ص 2، ججامع البيانالس         ابق، حممد بن جرير الطبي، يف  -2

212 . 
 (.23) سورة النمل اآلية: -3
 .421املرأة، ص، كتاب اإلمارة، باب إمارة صحيح البخارياملرجع نفسه،  -4
 .42، ص 13، وج115، ص1ج شر  صحيح البخاري فتح الباري، ابن حجر العسقالين ،يف السابق -5
 . 412، ص3ج، جامع األحكامالسابق، اإلمام القرطي، يف  -6
 (.21) سورة النمل اآلية: -2
 .142، ص 3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -1
 (.12) سورة األعراف اآلية: -2
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ذكره املص طلحات الش رعية من العبادات  ،للوجوب والفور أمرتك دليل على أن مطلق األمر "إذ
زاوية الفقهية نظرنا إىل تفس    ريه من ال وإذا .الفقهية، وختص    يص    ه املذهب املالكيملس    ائل باويهتم 

ش     بع )ض     ياء أ الفقهي، فهو يعتين كثريا بتحليل آيات األحكام، وقد قبيل التفس     ري قد جنعله يف
لفروع، فخصصه يف افيه كثريا من أقوال أص حاب املذاهب األربعة  الفقه املقارن، وأوردب التأويل(

 .األحكامات يآله األمر الذي جعله يعتب مرجعا مهم ا للمالكية يف تفس              ري  ؛للمذهب املالكي
اجليلة و  ملغض         وب، وجواز اجلعالة، والوكالة.البيوع من الربا وش         راء املتاع افيها املعامالت تناول 

س   ائل إمامة موذكر أما فيما يتعلق بالس   ياس   ة  الذكاة، وحترمي حلم اخليل وغريه؛ حكم ،واألطعمة
 ستيطان مع الكفار.، وحكم االاإلمارة حتت الكافر وتفقد الرعية، وجواز تويلاملرأة 
  اآلداب واألخالق:منهجه في دراسة رابعا

ية تعريف الرتب وتق دم الكالم يفاآلداب واألخالق احلمي دة احلس              ن ة،  يف دراس              ةك ان منهج ه 
التفس       ري تناول  ذاهلأما بالنس       بة يف  ؛واليت هلا عالقة قوية بالدين وباألخص الرتبية اإلس       المية،
احلرص على الش   هادة يف س   يبل اهلل، و الص   ب على أذى، واحلرص الش   يخ املوض   وعات ما يتعلق ب

 وفاء بالعهدوال وعدم الرتفعه وفض         ل الكتابة على التمس         ك بالكتاب والس         نة من العلم النافع
ىل تزكية إ يدعو ةيبرت ال ن منش       ئألن القرآ ة؛واإلص       الحي ةوانب الرتبويمن اجلذلك و  ،والش       كر

َّناذج ولنأخذ  .هالش يخ يف تفسري  هاس تخدمكما تقدم، فقدا   النفس اإلنس انية وتبيتها على اخلري
 .من اجلانب الرتبوي

ِه : لقول    ه بـــالمعروف والنهي عن المنكر وجوب األمر-1 اِت الل    م آي    َ ِذيَن َيْكُفُروَن ب    ِ ِإنم ال    م
طِ  "ويف اآلية  اهلل: قال الش          يخ عبد، 1َويَ ْقتُ ُلوَن النمِبي نَي ِبَغرْيَِحقٍّ َويَ ْقتُ ُلوَن المِذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقس          ْ

دلي  ل على وجوب األمر ب  املعروف والنهي عن املنكر وإن أدى إىل قت  ل األمر يف حق اهلل أوحق 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُممة   تعاىل: ، وقوله2لرض      اهم بقتل آبائهم اآلدمي، واخلطاب ملعاص      ري النيب 

رْيِ َويَْأُمُروَن  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ  .3بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

                                                 
 21سورة آل عمران: اآلية:  -1
 .121، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،يف السابق، عبد اهلل بن فودي،  -2
 114سورة آل عمران اآلية:  -3
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وينبغي للمص   لح واملريب أن يص   ب على ما يص   يبه من األذى  الصــبرعلى أذى ملوك الســوء-2
ىَن  وما يأتيه بس         بب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال تعاىل: َوََتمْت َكِلَمُت َرب َك احلُْس          ْ

رَائِيَل مبَا  بَ ُرواَعَلى َبيِن ِإس    ْ "رأيت للحس    ن  نقال عن ابن عطية قال:، قال الش    يخ عبد اهلل .1ص    َ
 على أنه ينبغي للمرء أن يص            ب على أذى ملوك "وَتت إىل آخرها" البص            ري أنه احتج بقوله

السوء فإن اهلل يدمرهم ورأيت أن العبة أنه إذا قابل الناس البالء مبثله وكلهم اهلل إليه، وإذا قابلوه 
 .2م اهلل بالفرجبالصب أتاه

ِبيِل اللم  قال تعاىل: على الشـــــهادة في ســـــبيل اهللالحرص -3 َّبم المِذيَن قُِتُلوا يف س      َ ِه َواَل حَتْس      َ
ْم يُ ْرَزُقونَ  "ويف اآلية دليل على أن اإلنس      ان  اهلل: قال الش      يخ عبد،  3أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرهبِ 
لى يفىن خبراب البدن وال يتوقف عليه إدراكه وتأمله، وفيها ح َّ عغري اهليكل احملس   وس وأنه ال 

اجلهاد وترغيب يف الش      هادة وبع َّ على ازدياد الطاعات وإمحاد ملن يتمىن إلخوانه مبثل ما أنعم 
 .4به عليه وبشرى للمؤمنني بالفالح

ْر َوأُمِ  اهْلَُدىُهَو  اللمهِ  ُهَدى ِإنم  ُقلْ  قال تعاىل: الحرص على التمســــل بالكتاب والســــنة-4
ِلمَ  "من نازع أحدا فرد عليه  اهلل، قال بعض احلكماء: قال الش     يخ عبد ،5اْلَعاَلِمنيَ  لَِرب   نَالُِنس     ْ

ب   القرآن وحل   دي    َّ فهو كمن ي   دعو إىل اهل   دى، ومن ن   ازع الزائغ ب   اجل   دل فهو كمن ع   دل عن 
 .6الطريق الواضح فيخاف عليه أن يضل"

اءُ  َمنْ  َدَرَجات   نَ ْرَفعُ  قال تعاىل: النافع العلم-5 قال الش  يخ  2َعِليم   ِعْلم   ِذي ُكل   َوفَ ْوقَ  َنش  َ
نقال عن ابن عطاء:"اعلم أن العلم حي َّ تقرر يف القرآن والسنة فإَّنا املراد به  عبد اهلل بن فودي

 العلم النافع الذي تقارنه اخلشية.

                                                 
 132سورة األعراف اآلية:  -1
 . 26، ص 2ج، املرجع نفسه -2
 162سورة آل عمران اآلية:  -3 
 . 152، ص 1ج ،املرجع نفسه -4 
 26سورة األنعام اآلية:  -5 
 .211، ص 1ج، ضياء التأويل في معاني التنزيليف السابق، عبد اهلل بن فودي،  -6 
 (.26) سورة يوسف اآلية: -2 
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قال الش     يخ عبد اهلل:  ،1بِاْلَقَلمِ  َعلممَ  اأْلَْكَرُم المِذي َوَربُّكَ  اق ْرَأْ  قال تعاىل: الكتابة ف ــــل-7
 .2"وفيه رمز إىل فضل الكتاب ألهنا آلة التعليم وضابطة األحكام"

 َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  َعْمتُ أَن ْ  الميِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُروا ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  يَا قال تعاىل:بالعهد والشكر  الوفاء-8
واآلية متض     منة للوعد والوعيد  :قال الش     يخ عبد اهلل .3فَاْرَهُبونِ  َوِإيمايَ  ِبَعْهدُِكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي

 .4دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد وأن املؤمنني ينبغي أن ال َيافوا أحدا إال اهلل تعاىل"
َناُكمْ  َوِإذْ  قال تعاىل: على ما ضــــــر على ما ســــــر والصــــــبر الشــــــكر-9  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  جَنمي ْ

وُموَنُكمْ  وءَ  َيس    ُ اْلَعَذابِ  س    ُ
"ويف اآلية تنبيه على أن ما يص    اب العبد من  قال الش    يخ عبداهلل: 5

 .6خري أو شر اختبار من اهلل تعاىل فعليه الشكر على ما سر والصب على ما ضر"
ِبيلِ  يف  أَْمَواهَلُمْ  يُ ْنِفُقونَ  المِذينَ  قال تعاىل: في اإلنفاق القواد -11  َما اَليُ ْتِبُعونَ  مُثم  اللمهِ  س        َ
مْ  ِعْندَ  َأْجرُُهمْ  هَلُمْ  أًَذى َواَل  َمن ا أَنْ َفُقوا قال الش    يخ عبد ، 2حَيَْزنُونَ  مْ هُ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  َرهبِ 
 اَل  َثالث َ ة  )  ق  ال :"ويف اآلي  ة حت  ذير عن القوادح يف اإلنف  اق مث ذكر ح  دي   َّ أيب ذر اهلل:

يِهمْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اللمهُ  ُيَكل ُمُهمُ   َما فض           ل على رجل أَلِيم َذاب  عَ  َوهَلُمْ  إِلَْيِهمْ  يَ ْنظُرُ  َوال َوال يُ زَك 
 .1السمِبيل( اْبن بِالطمرِيقِ 
ُجُدوا ارَْكُعوا آَمُنوا المِذينَ  أَي َُّها يَا قال تعاىل: الفقراءمواســــاة -11  َواف َْعُلوا بمُكمْ رَ  َواْعُبُدوا َواس     ْ
"وهذه اآلية الكرمية عامة يف أنواع اخلريات ومن  قال الش     يخ عبد اهلل: ،2تُ ْفِلُحونَ  َلَعلمُكمْ  اخْلَي ْرَ 

َا) قال:  أعظمهاالرأفة والش    فقة على خلق اهلل، ومواس    اة للفقراء وأهل احلاجات، عن النيب  أميُّ

                                                 
 (.14) سورة العلق، اآلية: -1
 .114ص  ،2ج، املرجع نفسه -2
 (.41) ية:سورة البقرة اآل -3
  .22، ص 1املرجع نفسه، ج -4
 (.42) سورة البقرة اآلية: -5
 .31، ص 1املرجع نفسه، ج -6
 (.262) سرو البقرة اآلية: -2
 .212، ص 1ج ، كتاب اإلميان،صحيح مسلمالسابق، مسلم بن احلجاج، يف  -1
 (.22) سورة احلج اآلية: -2
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ِلم   ا ُمس  ْ ، َعَلى ثَ ْوبًا َكس  َ اهُ  ُعْري  رِ  ِمنْ  اللمهُ  َكس  َ َا اجْلَنمِة، ُخض  ْ لِ  َوأميُّ ِلًما َأْطَعمَ  م  ُمس  ْ  ُجوع   َعَلى ُمس   ْ
َا مثَارِاجْلَنمِة، ِمنْ  اللمهُ  َأْطَعَمهُ   .1اْلَمْخُتوِم( الرمِحيقِ  ِمنَ  اللمهُ  اهُ َسقَ  َظَمأ   َعَلى ُمْسِلًما َسَقى ُمْسِلم   َوأميُّ
قال الش          يخ عبد اهلل  2اأْلَْعَمى َجاَءهُ  َوتَ َوىلم َأنْ  َعَبسَ  تعاىل:قال  الفقراءمجالســـــــة -12

:"وهذه اآلية السبب فيها هذا مث هي بعد تتناول من شاركهم من هذه األوصاف فحملة الشرع 
والعلم خماطبون بتقريب الض     عيف من أهل اخلري وتقدميه على الش     ريف العاري من اخلري مثل ما 

 .3يف هذه السورة قد قل من يعمل هبذا واهلل املستعان  خوطب به النيب
ِكنيِ  طََعامِ  َعَلى حَيُضُّ  َواَل  قال تعاىل: الخصـــال شـــرالبخل -13 عبد  قال الش   يخ، 4اْلِمس   ْ
"وفيه إش    ارة إىل أن ش    ر اخلص    ال بعد الكفر البخل ولذا كان أبو الدرداء حيض امرأته على  :اهلل

ع احلرص على مج، و تكف ل اهلل ب الرزق، و ع دم الرتفع ب العلممن  5"تكثري املرق ألج ل املس              اكني
يامة، الق يوم احلس     اب اهلل، وتذكر على الكذب حرمة بالدين، و العمل، والقرار ، وحس     ناملال

 طول وض    رر الدنيا، أمور يف األس    فل إىل احلدي َّ، والنظر فض    ل التس    بيح، وهلوو واالس    تغفار، 
 التقي، وهذه أهم الوض  وعات اليت تناول هبا جانب الرتبية يف هو األمل، واهلداية من اهلل، والويل

 تفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل. 
وه ذه أهم األم اكن يف تفس              ريه يوج د ب الفوائ د واألخالقي ات وآداب احلس              ن ة بالقول 

 ويف نفس الوق ت هو ق ائ د القوات مع ذل ك ي درس ويؤلف ويرش              د ويوجه وجاهد يف ل.والعم 
وائ  د ذكر الفر آي  ة من آي  ات القرآني  ة إال جت  د مي الوهك  ذا س              بي  ل إعالء كلم  ة اهلل هي العلي  ا 

 واألخالقيات.
 الشخصي ستدالل برأيهالمنهجه في ا خامسا:

ه لقد اس   تخرج الش   يخ عبد اهلل بن فودي من خالل تفس   ري  .منهجه يف اس   تدالل برأيه الش   خص
هذا يدل و من العبادات وغريها، ، وقد ذكرت يف الفروع الفقهية، من اس   تدالل برأيه الش   خص   ي

                                                 
السابق، سليمان بن األشع َّ،  يف. 111، ص 3ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، السابق، عبد اهلل بن فودييف  -1

 .131، ص 2باب يف فضل سقي املاء، جسنن أبي داود، 
 (.2-1) سورة عبس اآلية: -2
 .161، ص 4املرجع نفسه، ج -3
 (.34) سورة احلاقة اآلية: -4
 .225، ص 4ج ،املرجع نفسه -5
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اس   تنبطه من اآليات ، وهذه مجلة مما قاله و هعلى س   عة مطالعته وَتكُّنه يف التفس   ري، ومعرفته لفنون
تَ  قوله تعاىل:يف  َجُدوا ِإالم ِإْبِليَس َأَ  َواس      ْ ُجُدوا آِلَدَم َفس      َ بَ َر وََكاَن ِمَن كْ َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اس      ْ

فر وفيها ستكبار وأنه قد يفضي إىل الكويف اآلية استقباح اال " ، قال الشيخ عبد اهلل1اْلَكاِفرِينَ 
 .2ح َّ على االئتمار باألمر وترك اخلوض يف سره وأن األمر للوجوب وأن األعمال باخلواتيم"

ُلونَ أَتَْأُمُروَن النماَس بِاْلِب   قول ه تع اىل:ويف  ُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ ْوَن أَنْ ُفس              َ اْلِكَتاَب أََفاَل  َوتَ ْنس              َ
يل  ولكن َل يظهر 4بش     هود ص     الة اجلماعة" "ويف اآلية األمر اهلل ، وقال الش    يخ عبد3تَ ْعِقُلونَ 

ا ِإىَل ريً َواَل َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغريًا َأْو َكبِ  قوله تعاىل:، ومن ذلك وجه اإلستنباط من هذه اآلية
ُط ِعْنَد اللمِه َوأَق َْوُم لِلشمَهاَدةِ  يف هذه اآلية دليل على أن  اهلل: قال الشيخ عبد .5َأَجِلِه َذِلُكْم أَْقس َ

الش       اهد إذا رأى الكتاب وَل يذكر الش        هادة ال ئؤديها ملا دخل عليه من الريبة فيها، وال يؤدي 
 .6إال ما علم
َنُكْم بِاْلَباِطلِ  يَاأَي َُّهاالمِذيَن آَمُنوا اَلتَْأُكُلوا يف قوله تعاىل:و  الم َأْن َتُكوَن جِتَاَرًة إِ  أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

"وهذا نص على إبطال بيع املكره لفوات الرض   ا منه،  قال الش   يخ عبد اهلل:، 2َعْن تَ رَاض  ِمْنُكمْ 
ِط ُشَهدَ  يَاأَي َُّها قوله تعاىل: ويف 1.ومحل مجيع أفعاله عليه" اَء لِلمِه المِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وماِمنَي بِاْلِقس ْ
ُكْم َأوِ  فيه دليل على قبول ش    هادة " اهلل: قال الش    يخ عبد .2اْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنيَ  َوَلْو َعَلى أَنْ ُفس    ِ

وهكذا كان اس   تدالله بالرأي الش   خص   ي كثرية جدا  .11االبن عليهما وال مينع برَها بل هو برَها"
 من التطويل. اً القدر خوف يف تفسريه واكتفي هبذا

 

                                                 
 (.34) سورة البقرة اآلية: -1
 .25ص، 1، ج معاني التنزيل ضياء التأويل في عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -2
 (.44) سورة البقرة اآلية : -3
 .22ص، 1، جاملرجع نفسه -4
 (.212) سورة البقرة اآلية: -5
 .112ص، 1، جاملرجع نفسه -6
 (.22) سورة النساء اآلية: -2
 .122ص، 1، جاملرجع نفسه -1
 (.135) سورة النساء اآلية: -2
 .213ص ، 1، جاملرجع نفسه -11
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 الشيخ عبد اهلل بن فودي  المطلب األول: أفكار
الح من شىت يف اإلص هخاصة ونظرياتيكون احلدي َّ يف هذا املطلب عن أفكاره يف التفسري، 

 منها: ي،نواحال
 .وأحكام الش    ريعة عموماوجوب التمس    ك بالكتاب والس    نة  ؛يصـــال  الديناإلرد في اكأف-أ

كمة ما من ح .يرى الش  يخ عبد اهلل يف عدم التمس  ك بأحكام الش  ريعة عدم ص   الح ألمر األمة
 ؛أو فض   يلة أو إص   الح حص   ل يف تاريح املس   لمني الس   ابقني إال نص عليه القرآن وفس   رته الس   نة

الئكته سائل الدينية من اإلميان باهلل وماملمن  تمس ك مبا اجتمعوا عليهبال لذا حرص على املس لم
اَلَلة  أََبًدا َوَيُد اللمِه َعَلى :وكتبه ورس       له وفرائض       ه وش       رائعه لقوله   )اَل جَيَْمُع اللمُه أُمميِت َعَلى ض       َ

نمِة  وقوله حدي َّ ص   حيح من حدي َّ عبد اهلل بن عمر 1اجلََْماَعِة( نميِت َوس   ُ خْلَُلَفاِء ا)َعَلْيُكْم ِبس   ُ
َها بِالن مَواِجِذ( وا َعَلي ْ ِديَن اْلَمْهِدي نَي بَ ْعِدي َعض    ُّ وُل َفُخُذوُه  َوَما وقوله تعاىل: 2،الرماش    ِ آتَاُكُم الرمس    ُ

ِديُد اْلِعَقابِ  نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا َوات مُقوا َوَما ىل لذا كان الشيخ يدعو املسلمني إ ،3اللمَه ِإنم اللمَه ش َ
قوله لالسلف الصاحل وترك حمدثات األمور  قتداء بأثروإىل اال، ض رورة العودة إىل الكتاب والس نة

 ( ٌَّمْن َأْحَدَث يف أَْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فَ ُهَو َرد)من حدي َّ عائشة رضي اهلل عنها. ؛4 
ر باملعروف واألمأحكام الشريعة، حاول الشيخ توحيد صفوف األمة عن طريق توعيتها بو 

 وقال .لوب املس          لمني روح احملبة واأللفةوالنهي عن املنكر، وعرض          ه يف ذلك كله هو جتمع الق
وله خوة واأللفة املتواص  لة بني املس  لمني مص  داقاً لقاألعلى ويؤكد  الش  يخ يف نص  يحة أهل الزمان

َأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الرمُسوِل فَات مُقوا اللمَه وَ ْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل لِلمِه وَ يَ  تعاىل:

                                                 
 .212، ص 1، جالمستدرك على الصحيحين للحاكم عبد اهلل احلاكم، أبو، مد بن عبد اهللحميف السابق،  -1
 حدي َّ حسن.، سنن الترمذي ،الرتمذي حممد بن عيسى السابق،يف  -2
 (.2) سورة احلشر اآلية: -3
موقع مكتبة  الكتاب بريوت، مص     در ،دارالفكر والمرجان فيما اتفق عليه الشــــيخان، اللؤلؤعبد الباقى،  حممد فؤاد -4

 .532، ص1مشكاة، ج
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وَلُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  وا  وقوله  1اللمَه َوَرس        ُ ُدوا َواَل تَ َباَغض         ُ )َواَل تَ َقاطَُعوا َواَل َتَدابَ ُروا َواَل حَتَاس         َ
 . 2وَُكونُوا ِعَباَد اللمِه ِإْخَوانًا(

ا الش  يخ هالتجديد اإلس  المي اليت حيمل لواءكانت مدرس  ة  ؛العقيدة تصــحيحرد في افكأ-ب
ه تطهري كان من أهداف  .فات والبدع اليت ش    وهت عقيدة املس    لمنياعمله على مقاومة اخلر  تكز ر 

ان البدع "بي وقال يف كتابه ،علنيا أو خفيا ك س          واءن البدعة وكل مظاهر الش         ر م ةعقيدة األم
 يف الناس يف أبواب امللة احملمدية ومما أحدثوه يف باب اإلميان التعص        بالش        يطانية اليت أحدثها 

ومن  ،املس   لمني وهو بدعة حمرمة إمجاعا ومن ذلك إفس   اد عقائد ،الدين وهو بدعة حمرمة إمجاعا
فقول الش      يخ " ذلك اخلوض فيما ال يفتقر إليه من غوامض املتفلس      فني وهو بدعة حمرمة إمجاعاَ 

اليقبل  حي َّ ؛إَّنا يدل على أن يف بالد هوس   ا ظهور التعص   ب ملذهيبف يءهذا إن دّل على ش   
وهذا ص            نف ذهب مذاهب  ؛بعض العلماء من الدين رأيا وال رواية إال إذا كانت ملش            ياَيهم

 ؛وهذا ما كان يكره الش              يخ عبد اهلل ،وك ل منهم يزعم أن ه على احلق وغريه على الب اط ل ،ع دة
 ،جتهاد يف الدينهم الفاس            د وطلب من املس            لمني اال ءلذلك جادل هوالء العلماء ليفنذ آرا

أما من كان من أهل البص       رية فيجب عليه أن يعمل الفكر يف هذه األص       ول ليخرج من  :فقال
ألن الدين مبين على التبص        ر ألهل البص        ائر ال س        يما إذا بلغ املرء منهم مقام الدعوة  ؛التقليد
ريَة  أَنَا َوَمِن ات مبَ َعيِن ُقْل َهِذِه  مث تلى قوله تعاىل: :3إليه ِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللمِه َعَلى َبص    ِ ْبَحاَن س    َ  َوس    ُ

 . 4اللمِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
منذ أن كان الشيخ شابًا مع أخيه األكب في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أفكارد-ث

ميذه َتس     ك تالض     رورة م ويتعلم وهو ش     ديد اإلص     رار على الش     يخ عثمان بن فودي، كان يعل
كل ما   بهم على اتباع أو امر الدين، واجتنا، وحيرض     بالكتاب والس     نة الص     حيحةوأتباعه على 

أتباعه  لذا ح َّ ؤدي بصاحبها إىل اهلالك ال حمالة؛ألن املنكرات ت هو خمالف ألحكام الشريعة؛
ود األخالق الرذيلة وتس            كر حىت حتل الفض           يلة حمل على اتباع األمر باملعروف والنهي عن املن

                                                 
 (.1) سورة األنفال اآلية: -1
يف باب من س    أل اهلل العافية، ت حممد فؤاد عبد الباقي،  أدب المفرد مخرجا،األلباين، حممد ناص    ر الدين ص    ححه  -2
 .252، ص 1(، ج1212 – 1412، )3اإلسالمية، بريوت، ط،  البشائر دار
 .62ص ، 1ج ،التكرورفي تاريخ بالد  اإلنفاق الميسورحممد بللو، السابق، يف  -3
 (.111) سورة يوسف اآلية: -4
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َوْلَتُكْن  اىل:لقوله تع جملتمع يف ثوب إس       المي نقي مص       داقااحلميدة وتنتقي املفاس       د ويظهر ا
ُم  َك ه  ُ ِر َوأُولَ ئ       ِ ن  ْك َ ْوَن ع َِن الْ م ُ ه  َ ن  ْ ُروِف َوي  َ ع ْ الْ م  َ ُروَن ب       ِ ْأم ُ رْيِ َوي       َ ْدع  ُوَن ِإىَل اخل َْ ة  ي       َ ْم أُم       م ن ْك ُ م ِ

انِِه فَإِ  ولقوله ،1اْلُمْفِلُحونَ  َتِطْع فَِبِلس       َ َتِطْع )َمْن رََأى ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغي  ْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلَْ َيس       ْ ْن َلَْ َيس       ْ
ميَاِن(.  2فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ

الش             يخ رمحه اهلل تعاىل إذا أراد اإلنس             ان أن يغري اجملتمع عليه أن يتمس             ك هنا يرى 
بالقوانني اليت أدرجها اهلل يف الكون وفطر عليها اإلنس     ان وحيرتم رأي أفراد اجملتمع كما بني ذلك 

بيان البدعة الش           يطانية اليت أحدثها الناس يف أبواب امللة احملمدية أعملكم يا إخواين  يف كتابه"
فكل  ؛رمها ما حيبأن البدعة منها ما جيب النهوض إلزالته، ومنها مما يندب، ومنها ما يباح، ومن

يمنع ف ي إىل منكر أعظم منه؛نكاره وإن كان يؤداحلاق الض       رربه فأنت يف فس       حة يف إ ما علم
 3اإلنكار ال من حي َّ ذاته بل من حي َّ ما َل يؤد إليه."

يق العدالة  التحقكان الش          يخ عبد اهلل بن فودي من أكابر الدعاة إىل ؛في التعليم ردافكأ-ج
 الذ ؛الكون بكامله يقوم على أس   س العدلفحىت  ،ألنه أس   س كل ش   يء يف احلياة ؛جتماعيةاال

نه من أس     رع أل ؛جتماعيةذا َل يكن فيها تطبيق العدالة االيرى الش     يخ أن الدولة ذاهتا ال تدوم إ
اخلص              ال ه د م  ا للمل  ك إيث  ار قبيل  ة دون األخرى واحمل اب  ة لقوم دون قوم وتقري  ب من ينبغي أن 

َرِفيهَ  لقوله تعاىل: من ينبغي أن يقرب وحتقيقامباعدة يباعد و  ا َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نُ ْهِلَك قَ ْريًَة أََمْرنَا ُمت ْ
َها اْلَقْوُل َفَدممْرنَاَها َتْدِمريًا فَ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقم َعَلي ْ

4. 
فة الش     يخ عثمان بن فودي خال فقد اهتم الش     يخ بالتعليم منذ أن أس     س أخوه األكبل

(م وقد أسس أخوه الشيخ عثمان بن فودي اجلامع يف ذلك 1114ص كتو اإلس المية يف العام )
ة يف ذلك إس         الميوهو مبثابة جامعة  ،الوقت لتحفيظ القرآن ونش         ر العلوم العربية واإلس         المية

                                                 
 (.114) سورة آل عمران اآلية: -1
 .62، ص 1يف باب معرفة الركعتني اللتني كان، جصيحيح مسلم، السابق، مسلم بن احلجاج، يف  -2
 .62، ص 1جالتكرور،  تاريخ بالدفي  اإلنفاق الميسورحممد بللو، سلطان السابق، يف  -3
 (.15) سورة اإلسراء اآلية: -4
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خ عبد اهلل أما الش  ي د وقاعدة لبناء الدولة اإلس  المية؛العص  ر، ويف الوقت ذاته جعله رباط للجها
 1ودي وقد كرس نفسه يف هذا اجلامع لتدريس وتوعية املسلمني فيه.بن ف

كب، سياسة الدولة بل هو معني ألخيه األيا، وش خص يته خاص ة أنه الشأن له بأما فكرته س ياس 
ه األكب هاد والتدريس والتأليف والتصنيف؛ أما أخو وكل مس تعني بعضه ببعض، أنه منشغل باجل

 لسياسة الدولة.ماسكا 
التصنيف لوعظ واإلرشاد و التدريس واالتعليم و  على ةمنصبالشيخ عبد اهلل  أفكارأهم  إذا
ر القرآن، ويعلمهم احلدي َّ والفقه، والتص    وف وس    ائر العلوم فأما التدريس  ؛والتأليف كان يفس    ّ

أس    س و  .2حياته اليت قض    ى يف مدينة كنو عند ما قص    د احلجمن حلظة  ؛األخرى، حىت يف آخر
لق كثري من ج على يديه خش              ىت األماكن اليت خترم  يفوغريه ا  ون دو بل ده غ امل دارس واملع اه د يف

رج أما الوعظ واإلرش              اد فقد كان َي .جتهاد املذهب يف الفقه املالكيممن بلغوا رتبة اال ،علماء
س   اعد و ، 3وكان حيض   ر جملس وعظه خلق كثري رجاال ونس   اء ،الناسيف إىل القرى والبوادي يعظ 

ت وهي اليت ربط   ،رة اإلس              المي  ة يف نيجريي  ا، وق  د دام  ت قرن  ا من الزم  انقي  ام اإلم  ا علىأخوه 
 ،فص اروا أص حاب قوة ومنعة بعد أن كانوا أشتاتا ؛إله إال اهلل املس لمني حتت راية واحدة وهي ال

 4وقيامها كان على األسس واملبادي اإلسالمية. .الكفر والشرك باهلل تعاىل وانتهى دور
ص  ب وفض  ل كال س  تخراج فوائد من خالل تفس  ريهحي َّ ا ؛ص  الحيف جمال الرتبية واإلأما 

العلم والكتابة واملواس       اة بني الفقراء واملس       اكني وجمالس       تهم والقوادح يف اإلنفاق ووجوب األمر 
ه وذل ك من خالل مطالعت من الروح اني ة ب الرتبي ة الص              وفي ة هت أثر   5ب املعروف والنهي عن املنكر.

                                                 
بريوت، -، دارالكتب العلمية الشــــــــيخ بن فودي في ترســــــــيخه اإلســــــــالم في نيجيريا ودور، حممد اواء الدينأمحد  -1

 .142ص   ،م2112
رآن يف بيان  وباألخص تفسري القخرج إىل احلج فقصد حنو الشرق عند ما وصل إىل مدينة كنو أخذوه فبدأ التعليم  هو -2

 من أحفاده، نيبنائه واثن من أنيهو مع اثن د رأيت القب بأم عيينوتوىف فيها، وق وندو كالم اهلل تعاىل، مث رجع إىل مدينته غ
 والثاين ألبنائه وأحفاده. ،منها لعبد اهلل ةواحد ،جمموعة يف غرفتني وهم

 .ستقراءذا استخرجت من االمن مؤلفاته ومصنفاته واليقيد ويتختص باملكان الواحد ول اأخذهت ملعلوماتإن هذه ا -3
 ستقراء والتتبع.يق االر أخذت املعلومات عن ط -4
 ستقراء والتتبع.يق االر أخذت املعلومات عن ط -5
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للكتب الص    وفية كالرس    الة القش    ريية ولطائف اإلرش    اد وإحياء علوم الدين، وهبذا الس    بب يهتم 
 .1ق والرتبيةعلى هتذيب األخالمن إشاراهتم يف تفسريه للقرآن الكرمي، مث الرتكيز  يءبذكر ش
اإلرش    اد ورفع و  النص    حب اميقاليف األكب  اهأخ بن فودي اهلل الش    يخ عبدأيض    اً وافق قد و 

قض    ية املرأة  على فإنه ركز ؛عي االجتماعي العام لدى املس    لمنياملس    توى التعليمي ومس    توى الو 
الظلم والتهميش االجتماعي الذي تعاين منه، وقد س          اَهت املرأة  وض          رورة حتريرها من مظاهر

ي للمرأة المأن هذا النموذج اإلسيف املسلمة يف حركة اإلصالح اليت قادها ابن فودي، وال شك 
 .2قد مثل حتديًا كبريًا لألفكار السائدة يف اجملتمع اإلفريقي آنذاك

فسه من ن لبس، نظرًا لكونه هوفيها  عبد اهلل ابن فودي من الصوفيةأن موقف  ةاملالحظ
ا كان م عتبارها جزًءا من مش      روعه الفكري، وعند با قاَل يطرح الص      وفية إطال لكنه ؛الص      وفية

قة له الكان ذلك يف س ياق احلدي َّ عن الس لوك اإلس المي القومي للفرد وال ع  يش ري إىل الص وفية
نقًدا إليها مثلما  هلكنه َل يوجم  ؛بن فودي كتابات كثرية عن الصوفيةوال .إطالقًا باملكّون الفكري

كاره  بن فودي أفأن الش    يخ عبد اهلل لكالمخالص    ة ا .هو احلال مثالً مع حممد بن عبد الوهاب
الوعظ و  يب النفوسالرتكيز على هتذيف رج عن النقاط اليت أوردناه يف الس     ابق، خت ال يف التفس     ري
هي عن من منهجه األمر باملعروف والن نطالقاً تربية األمة، وإص    الح الفرد واجملتمع ا واإلرش    اد يف
قرن التاس              ع عش              ر وليس لديه أي الوباألخص أن املؤلف عاش يف  .عالء كلمة اهللاملنكر إل
 3حديثة معاصرة. إمكانية

 
 
 

 
 

                                                 
 ستقراء والتتبع.يق االر املعلومات عن ط خذتِ أُ  -1

 .افريقيا منارات   اإللكتروني موقعال:انظر -2
 اعتمدت على املعلومات السابقة من خالل ترمجته وتفسريه، ومؤلفاته. -3
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التأويل  األذهان إلى معاني القرآن، وضياء )رد سيَرْينِ فْ دراسة مقارنة بين التّـ  :الفصل الرابع
 في معاني التنزيل(

 
 التفسرييف  همادراسة مقارنة منهج املبح َّ األول

 التفسريدراسة مقارنة منهجهما يف التعامل مع  الثاين:املبح َّ 
 مقارنة يف مصادرَهادراسة  املبح َّ الثال َّ:

 املطلب األول: دراسة مقارنة يف أفكارَها
 اآلثار اإلجيابية لتفسري ضياء التأويل ورد األذهاناملبح َّ الرابع: 
 أثرضياء التأويل يف رداألذهان املطلب األول:
 يف اجملتمع النيجريي األذهان ضياء التأويل ورد أثر :املطلب الثاين

 
 تمهيد

 هذا الفص    ليف  .ن أبني  منهج املقارنةدر يب أجي مقارنة بني التفس    ريَْينِ  قبل أن أش    رع يف دراس    ة
نفراد، ، واالختالفواالاإلتفاق، ه جأو وجوه، تاج إىل حيمعلوم أن املقارنة بني الش      يئني  كما هو
منهج  ما يتعلق أتناول هذا الفص      ليف  .مقارنة موض      وعيةَّنوذجية كون دراس      ة تولذا  والتمييز؛

  وأفكارَها. التفسريويف  التأليف.املؤلفني يف 
ينهما َل يعاصرا زمنا واحدا، بل بالشيخ عبد اهلل، والشيخ أبوبكر جومي  أنيف شك  ال

تاس          ع عش           ر قرن الالعاش يف ف، بن فودي عبد اهللالش          يخ  أن ات.الزمن والتفاوت يف اتقو فر 
لزمن  امليالدي من ا نيالعش    ر واحد أما الش    يخ أبوبكر جومي، عاش يف قرن  كما تقدم؛  امليالدي
على  دم تفس       ريأقيعد لعبد اهلل في معاني التنزيل  ضـــــياء التأويل تفســـــيرن إولذا  .كما تقدم
ىت مشل نعومته حمنذ وقد برع  .ني عامةفريقيإللأم ، خاص         ة للنيجرييني أكانس         واء ، اإلطالق

قدمني من املت س        بقوه من املفس        رينالدين  منهجاأم الش        يخ عبد اهلل هنج  وقدمجيع مناطقها، 
 هفوائدادة العلمية و مونقل كثريا من  وأنواعه يف فهم معاين كال اهلل تعاىل، ،التفسري وألوانهج ا منه

ليه الش    يخني )الش    يخ عما اتفق تأليف والتفس    ري مبعىن املس    تبطنة منها. واملراد باملقارنة يف منهج 
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تأويل في وضـــياء ال نالقرآاألذهان إلى معاني  رد) ،هماوالش   يخ جومي( يف تفس   ريي ،عبد اهلل
استنباط  يفتناول اآليات القرآنية، القرآن الكرمي، و  تفس رياألماكن يف عديد من  معاني التنزيل(

ش   يخ أبوبكر وكذا ال وأفكارَها. العقدية واللغويةومس   ائله،  ،الفقهية القض  اياكثري من و  ،األحكام
 مبعىن أنه من املعاص       رين يتداول تفس       ريه بأيدي الناس،واحد العش       رين الجومي عاش يف القرن 

بقوه س منهج الدين الشيخ جومي هو أيضاهنج  وقد .األذهان إلى معاني القرآن( برد) املسمى
ادة امل نقلو  اهلل تعاىل، موأنواعه يف فهم معاين كال ،وألوانه التفس             ريج ا منهمن من املفس             رين 

رها املس     تنبطة منها، فوائدالعلمية و  ر واملفس     م باح َّ امل علىموزع و فه إليه. مما حيتاج إليها املفس     ّ
 :تيةاآل

 بح َّ األولاملأما  ؛دراس        ة مقارنة بني التّ ْفس        ريَْينِ يف هذا الفص        ل عن يكون احلدي َّ ف

عن هما :دراس       ة مقارنة منهجيف التأليف والتفس       ري ويف املبح َّ الثاين همادراس       ة مقارنة منهج
تعايش لااإلس  المية، وإص  الح اجملتمع، و أفكارَها عن العقائد  ب األول:املطلأما التفس  ريتعامل بال

 .للبح َّ ةنتائج العام، مث الالعلمي تفسريالالسلمي و 
 

  دراسة مقارنة منهجهما في التأليف :المبحث األول
 ريعن دراس   ة َّنوذجية مقارنة بني منهج الش   يخني يف التفس   فيه أما هذا املبح َّ فيكون احلدي َّ 

 :يتنفراد والتمييز كاآلمن موضوعات للمؤلفني على وجه االتفاق واالختالف واال
 في التأليف والتفسير منهجهما أوال:

ه، وأوص    افه، فجومي من تس    ميته، وس    بب تأليتفس    ري التفس    ري  إىل هذااإلش    ارة  تتقدم -1
، ولكن َل يذكر املؤلف 1العمل مدة س          بع س          نوات واس          تغرق هذا .وحمتوياته، وطباعته

هر رمض      ان مها س      نويا يف ش      كان يقدومجعه من دروس      ه التفس      ريية اليت  بدايته، و التاريخ 
  2املبارك يف مسجد اجلامع السلطان بللو يف ميدنة كدونا مشال نيجرييا.

وهنج الش              يخ أبوبكر جومي املنهج ال  ذي ذكره يف املق  دم  ة من تقومي القص              ص 
اص زيادة ملا يف القرآن.القرآنية وتوجيهها وتص      فية ما أورده  املوض      وعات  وذكر يف القص      ّ

                                                 
  .121، ص2ج األذهان إلى معاني القرآن رد حممود جومي بكر أبو، 12ص  ،يف السابق يف الفصل الثال َّ -1
 .54، ص 1ج ،في كتابه قصديالسابق، يف  -2
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لكل س ورة، واقتصر يف القراءة على رواية حفص عن عاصم ال نتشارها مبعىن رسم  الرئيس
ويذكر مذهبا آخر إن دعت  ،مذهب مالك بن أنسالعثماين، واعتمده على مش    هور من 
ن يك لغ  ة، ومهم  اعلوم العربي  ة من ص              رف أو حنو أو احل اج  ة إليه  ا، وم  ا ال ب  د من  ه من ال

كفاية ريه منهج الش   يخ عبد اهلل يف تفس   ، قد هنج ن أبابكر جومي يف تفس   ريه هذااألمر فإ
 اجلمل املس     مى ، ونقال عن حاش     يةالجاللين تفســــير، وهو زبدة من ضــــعفاء الســــودان

د قطب، لس     ي )في ظالل القرآن(( لس    ليمان بن عمر، ونقل الفوائد الفتوحات األلهية)
لذي ص      نف ا حقبة من الزمن َل يص      نف أحد النيجرييني تفس      ريا على هذا املنوالمنذ مث 

على َّنط  رياس  فجاء الش  يخ أبوبكر جومي فص  نف تف ؛الثمانيناتيف  الفودويون تفاس  ريهم
وخالص    ة القول إن الش    يخ جومي يف  1(.األذهان إلى معاني القرآن رد) نعبد اهلل بعنوا

لتزم مبن اهج املتق دمني الذين مجعوا بني التفس              ري باملأثور واملعقول وهو ما تفس              ريه، ق د ا
 نفهم من هذا التفس        ري ظهور مسات مما تقدم أيض        ا األثري والنظري؛ يس        مى بالتفس        ري

 2مرجعا حيتاج إليها. أصبحفقد ومالمح فقهية وعقلية وغريها 
إىل تفس         ري عبد اهلل من تس         ميته، وس         بب تأليف، وأص         افه، وحمتوياته، تقدم اإلش         ارة  -2

 اهلل علي فقال: ملا منم  كفاية ضــعفاء الســودانوطباعته. وأش   ار ص   احبه يف مقدمة كتابه 
ف يف  ( ومض    ى عليه ثالث س    نوات ونيضـــياء التأيل في معاني التنزيلبإكمال تفس    ري )

  3تقريباً.كتابته 
م(، بتقدمي الش   يخ جومي 1261)ل                   ، واملافق س   نةه(1311) :يف س   نة طبعو 

         ص         فحات كل جزء ما بني الوعدد  ةأربعة أجزاء متوس         ط ،قض         اة نيجرييا ينائب قاض         
ه هذأن واحلال   ،رة بدون حتقيق، ومنه طبعت عدة مرات مص      و ص      فحة 225إىل  215

وهو أول كتاب كتبه أحد علماء نيجرييا  أخرى. مرةالكتاب يف أش             د احلاجة إىل العمل 
لإلس           تفادة  فيه وعكفوا على تعّلمه والنظر ،يف غرب الس           ودان واهتم به كثري من أهلها

 واإلفادة.

                                                 
 .1، ص1،جالقرآن األذهان إلى معاني رديف السابق، أبو  بكر حممود جومي،  -1
 .45، ص 1لدى عبد اهلل بن فودي، ج البالغة القرآنة -2
 .212، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، يف السابق،  -3
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كان منهجه يف اس            تقاللية الس            نة والتش            ريع يف اس            تنباط األحكام الفقهية والعقدية 
ب ببيان القراءات الس          بع ومذاه حافاليات القرآنية، وتفس          ريه اآلواألخالقية من خالل 

ئمة األربعة يف الفروع، وبيان العربية والبالغة واألصول، وترتيب الغزوات، وغري ذلك مما األ
إىل رفت اهلمة صو فض عف عنه لذلك الضعفاء،  يعرفه إال من طالعه مس تحض را ملا فيه؛ ال

ليل، وس  هل دقيق، ه تفس ري جرس  م املغريب، بأنالاربة مبعىن تلخيص ه هلم مبنيا على خط املغ
تن   اول لوجوه اإلعراب  ؛ ولكن األخري أكثروس              ط احلجم، وج   امع بني امل   أثور واملعقول

متض           من لدقائق علوم البالغة واللغة ومرش           ح بأقوال أهل الس           نة واجلماعة، والرد على 
 نم  يوس   ع يف القص   ص والعلوم الكونية؛ ولكن س   رد كثرياأباطيل أهل البدع والض  اللة، وَل

وأطنب يف توجيه املناسبات بني السور واآليات وتكررها، وليس  ،وغزواته  سرية الرسول
 1تفسريه هذا بالطويل امللل وال بالتقصري املخل.

 وجه المقارنة -3
ني، يف ملن س         بقوهم من املفس         رين املتقدم بعاً التأليف تَ منهج اتفق الش         يخان يف جانب 

 يب أحادي َّ الناآليات القرآنية، و الفوائد املس           تنبطة من  األس           لوب من التش           به وذكر
طالب العلم، ولكن اختلفا يف س              بب حلجم، وس              هل للفظ، والتناول على خمتص              را ا

 تاريخ كتابته، وتسميته وحجمه.و افه وحمتوياته، نالتأليف، وأص
 بالمأثور في تفسير ذكرهما ثانياا:

 القرآن رياملأثور من تفس            تفس           ريالوعنايته بالش           يخ أبوبكر حممود جومي يف اهتمامه،  -1
عني، أو تفس  ري القرآن بآثار الس  لف من الص  حابة والتاب ،القرآن بالس  نة أو تفس  ري ،بالقرآن
دفع إشكال، وتبيني جممل وعام وخص وتقيد ومطلق، وإزالة و اآلية بنظريها من  تفسري من

القرآن باألحادي َّ  تفس             ريولش             رح آيات آخر، و  ،إش             كال، وإيض             اح معىن الكلمة
الة إش   كال إز  الص   حيحة، وتوض   يح املس   ائل الفقهية والعقدية، وتوض   ح كلمة من اآلية، أو

فإن الش     يخ جومي يورد األحادي َّ فال يس     ند إىل خمرجيها، إال ما يف  وش     رح األحادي َّ؛
ريا ما يورد وكث، أصحاب السنن واملسانيد غالبا الصحيحني غالبا، وال حيكم على أحادي َّ

هو كثري ف آثار الس      لف، بأقوال الص      حابة والتابعنيالقرآن ب أما تفس      ري دي َّ باملعىن.األحا

                                                 
 .112تقدم بيانه يف الفصل الثال َّ من البح َّ ص  -1
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  :عنيومن التابغريهم ، م ا ي ذكر يف اآلي ات أقوال أيب بكر، وعمر، وعثم ان، وعلي، و اً ج د
وعمر بن عبد العزيز، والض              حاك،  ووه ب بن منبّ ه، وجماهد، وعكرمة، كع ب األحب ار،

 1.وغريهم والزهري،
يهتم بإس        ناد األحادي َّ س        واء بن فودي، إض        افة إىل ما تقدم، الش        يخ عبد اهلل  هكذا -2

ض    عف ي واملس    انيد واحلكم عليه من ص    حة أم يف الص    حيحني وغريَها من الس    ننأكانت 
يف  أحادي َّ الرس        ول ويش        رح األحادي َّ ش        رحا وافيا مع جترحيه وتعديله، كموس        وعة 

 بن فودي َل يكن الش     يخ عبد اهلل والتابعنيالقرآن بأقوال الص     حابة  أما تفس     ري ؛تفس     ريه
مكثرا يف نق ل أقوال الص              ح اب ة والت ابعني يف تفس              ريه كم ا أف اض يف األح ادي  َّ، واللغة 

 بن فلم أجد من أمساء الص   حابة غري عبد اهللفقد راجعت فيه  ؛والقراءات والفروع الفقهية
 ذكر جم اه دا، وأبا ، ومن الت ابعنيمس              عود، وعب د اهلل بن عب اس، وعلي بن أيب ط ال ب 

العالية، وعطاء بن أيب رباح، واحلس  ن البص  ري، وقتادة بن دعامة الس  دوس  ي، وس  فيان بن 
 .باألحادي َّ مبعىن الكلمة من الص     حيح، واحلس     ن، والض     عيف، واملوض     وع وتعالهعيينة، 

 2األحادي َّ الضعيفة واملوضوعة يف تفسريه. ندروت
 وجه المقارنة -3

يف الرأي املذموم، ب تفس         ري باملأثور وجتنبا تفس         ريالعناية بالهتمام و الاتفق الش         يخان يف ا
ية معىن األحدي َّ باآلبآيات أخرى، وتوض          يح، وبيان ش          رح  يات القرآنيةاآلاس          تدالل 
الف خلامع األحادي َّ يف مجيع جوانب التفس           ري، و  الكلمة وتعريفها، وتعامالبواملفردات 
لقرآن ا أكثر عناية جبانب تفس         ريعلى أن الش         يخ جومي  يف التفاوت والتوس         ع.بينهما 

ي َّ  األحادب القرآن بالس            نة، أو انب تفس            ريجببالقرآن، والش            يخ عبد اهلل أكثر عناية 
 3كل له حظ وافر يف تفسريه.و  ؛من القرآن والسنةواستخراج الفوائد املستنبطة 

                                                 
 .131تقدم يف الفصل الثال َّ من البح َّ ص  -1
 .621البح َّ ص تقدم يف الفصل الثال َّ من  -2
يل في معاني ضـــــياء التأو  الشـــــيخ عبد اهلل منهج في تفســـــير :ماداواكي رس      الة الدكتورة بعنوان: زبري أبو بكر انظر -3

      .162ص  الشريف سورة البقرة نموذجا  تعامل مع األحاديث النبويالتنزيل 
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 مسائل العقديةال في ذكرهما ثالثاا:
خص انب العقدي باألعلى اجلاهتمامه وعنايته ركز  إىل أن الشيخ جومياإلشارة  تتقدم -1

ه من الص    فات  وغري  اهلل على خلقه، علو بص    فة ما يتعلقو األمساء والص    فات و يف التوحيد 
وال تش    بيه  1تأويل أهل الس    نة واجلماعة بال منهج الش    يخ إىلقد ذهب ل تقدم بيان ذلك.

خمالفيه من  بعضعلى ش             يء بس              يط مث برده وبالتأويل باآليات،  وال تكيف وال َتثيل،
 3ة.يف أن مقام الوالية أفضل من مقام النبو  الغالة 2ةالصوفي

 اً ناقش كثري و  ،أوسع من ذلك انب العقدييف اجلوعنايته  كان اهتمامهو الشيخ عبد اهلل  أما -2
األمساء و وحيد التبوفيما يتعلق  .اإلميان من زيادته ونقص          انه يفمن املوض          وعات العقدية 
 ك مس         لك أهل الس         نة واجلماعة يف املس         ائلاألمثلة منها، وس         لوالص         فات مع بعض 

واملرجئة،  م اخلمس         ة،يف أص         وهل 4من املعتزلة الض         الة الفرق الكالميةرد على ، و العقيدية
اجلنة أن  من حقيقة، 5ة الغالة، والنص   ارى والص   وفييف إنكارهم بع َّ األجس   اد والفالس   فة

آخرالزمان،  يف  القب، ونزول عيس          ىخملوقتان قبل قيام الس          اعة، ومن عذاب  والنار
 ، وغريها من املسائل العقدية.وبيان كرامات األولياء

 وجه المقارنة -3
الربوبية واأللوهية و أفاض فيما يتعلق بالتوحيد  َهاس    ائل العقدية، وكالاملاتفق الش    يخان يف 

 إثبات يفبآيات الصفات كمنهج األكثرين من املفّسرين أما ما يتعلق  ؛والصفاتواألمساء 
اىل كما ذهب إليه أص   حاب هذا القول تش   بيه اهلل تع-هلل تعاىل ما يوهم يف ظاهرهة الص   ف

 أهنم ال أما مذهب السلف رمحه اهلل ؛دة تنزيه اهلل عن صفات املخلوقاتخبلقه، أّولوها بإرا
                                                 

لذي يراه إىل معىن حيتمله، إذا كان احملتمل اص      رف اللفظ عن معناه الظاهر  يف األص      ل الرتجيع ويف الش      رع: التأويل: -1
به إخراج الطري من البيضة كان تفسريًا، وإن أراد  إن أراد َُيْرُِج احلَْيم ِمَن اْلَمي تِ  موافًقا للكتاب والسنة، مثل قوله تعاىل:

، اب التعريفاتكتيف املصدرالسابق، علي بن حممد اجلرجاين،  أو العاَل من اجلاهل كان تأوياًل به إخراج املؤمن من الكافر، 
 .51، ص1ج
  الفصل الثال َّ صيف االشتقاق على أقوال كثرية  يف نسبة تقدمت اإلشارة إليها على أن العلماء اختلفوا -2
 الثال َّ صوتقدم خترجيه يف فصل  -3
صل الثال َّ يف تقدم ذكرها يف الفوازدهرت يف العصرالعباسي، األموي  رقة إسالمية نشأت يف أواخر العصرفهي املعتزلة  -4

 .26، ص 1ج، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي جلهين،مانع بن محاد االسابق، 
 .42، ص 2ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، املرجع نفسه -5
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عنه ما  ، ويثبتون هلل ما أثبته لنفس          ه، وينفونالنص          وصيف وميّروهنا كما جاءت، يؤّولون، 
، لكن الش يخني َل يكن يف كل آيات الصف فى عن نفس ه، من غري تش بيه،ن ات وال تأويل 

أن ان، لش          يخاَيتلف و  .قول املؤولني نقول املؤّولني وأحياناً يذكرا ذكرا ما، ولكنهنيمؤّول
أكثر تعرض   ا  الش   يخ عبداهلل أما الش   يخ جومي أقل تعرض   ا يف املس   ألة العقدية يف تفس   ريه؛

ة  املس      ألملرجئة والفالس      فة وغريهم يففرق الكالمية من املعتزلة واالفيها ورد على  اً وتوس      ع
 1 العقدية.

 مسائل الفقه وأصولهل في ذكرهما رابعا:
رض مس  ائل فروع الفقه بعد أن تع اهتمامه بذكرىل أن الش  يخ جومي يف ت اإلش ارة إتقدم -1

الفقهية الفروعية، ويذكر أقوال س             ائل حكم الرض             اعة واجلنايات وغريها من األحاكم مل
ر اجلمهو  أقواليرحج ؛ ولكن غ  الب  ا علم  اء امل  ذه  ب ويرجح م  ا يراه راجح  ا، بال تعص              ب

 .املشهور من مذهب مالك رمحه اهللو 
توسع فيها، وتعرض و  كثرية  وأصوله انب الفقهعنايته جبالش يخ عبد اهلل يف اهتمامه و  هكذا -2

 آراءلفقه، و ا س  ائل فروعميف قول بس  ط المن تعريفاهتا و  ،ات الش  رعية األص  وليةلمص طلحل
مجل    ة املوض              وع    ات الفرعي    ة اليت تن    اول هب    ا العب    ادات والباهني، و  مع احلجج علم    اءال

املتعلقة  اآليات من خالل تفس  ري يةقواعد أص  ول جاس  تخر واملعامالت والس  ياس  ة الش  رعية، و 
 .رمحه اهللمام مالك بن أنس يرّجح مذهب اإلو  ،تناول الفروع الفقهيةو ام، باألحك

 وجه المقارنة -3
ما أفاض هس      ائل الفقهية من العبادات واملعامالت والس      ياس      ية، وكلامليف  اتفق الش      يخان
 من ريكثلعرض وت، لكن الش     يخ عبد اهلل وس     ع يف مس     ائل الفقه وأص     وله بالفقه وفروعه؛

املذهب و وبذكر أقوال العلماء املس            ائل، وذكر كثريا من قواعد الفقه وأص            وله وتعريفات 
يخ أما الش           ش          هور مذهب مالك بن أنس رمحه اهلل؛برتجيح أقوال اجلمهور مع ترجيح م

 مسائل األصولية والفقهية.للأقّل منه وَل يتعرض يف فجومي 

                                                 
حممد بن عالء ، و 252ص  ؛1، جاإلســالميالعالمية للشــباب  الندوةالس  ابق، تقدم خترجيها يف الفص  ل الثال َّ، يف  -1
  .234، ص 2، ج شعيب األرنؤوطحتقيقه:  الطحاوية، شر  العقيدة ،ينالد
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 مسائل اللغة وفروعهال ذكرهمافي  خامساا:
علم و لمس      ائل اللغوية، من معاين املفرات، ل إهتمىل أن الش      يخ جومي ت اإلش      ارة إتقدم -1

 ضيع،أسرار اجلميع مبا يتضلع منه الر  لكامل بإبراز هواوفروعها من النحو واإلعراب، اللغة 
 1.أفاض الشيخ عبد اهللما مسائل اللغة وفروعها مثلَل يذكر كثريا يف تفسريه 

ع فيها اللغةاعتمد واعتىن ب الش    يخ عبداهلل بن فودي هكذا -2 ن النحو والبالغة م ورّكز وتوس    ّ
ا يف وم اللغة العربية قد ش     ّكلت حّيزا كبري علو عراب إلباأيض     ا وعنايته ، والص     رف والش     عر

ا من رياض  ؛حياة الش       يخ عبد اهلل العلمية فظهر ذلك يف إنتاجاته، فكان تفس       ريه روض       ً
، ان اإلعرابالشتقاق وبيعلم املعاين والبيان والبديع، وعلم االبالغة من النحو والصرف، و 

الذي بني أيدينا  سريوكانت طريقته يف إيراد ذلك يف التف .واألمثال، وشرح معاين املفردات
 2.يف ذلككانت كبرية وعنايته  وأما يف الضياء قد بسط القول  ؛هي االختصار

 وجه المقارنة -3

 ة وفروعها؛اللغاتفق الش            يخان يف التعامل مع املس            ائل اللغة وفروعها وكالَها أفاض يف 
وعلومه،  ة، َل يتعرض كثريا ملس   ائل اللغوال من الش   يخ عبد اهلللكن الش   يخ جومي أقل تنا

ع يف فأما الش     يخ عبد اهلل  ، الش     عرو  علوم اللغة العربية، من النحو والبالغة والص     رفتوس     ّ
ا من رياض النحو والتص         ريف، وعلم ، اإلعرابو  ملعاين االبالغة من فكان تفس        ريه روض        ً
أن وك .، واألمثال، وش     رح معاين املفرداتلبيان والبديع، وعلم االش     تقاق وبيان اإلعرابوا

إن الش ريعة و يعتمدون عليه كثريا من أهل املنطقة، ه كموس وعة اللغة، ألن أهل اللغة تفس ري 
ن لسان العرب وكان العمل مبوجبه ال يصلح إال بأحكام الشريعة والعلم مملا كان مصدرها 

 3.مبقدمته
 في مسائل القراءات وتوجيهها ذكرهما سادسا:

 يف تفسريه؛ اعنايته بذكر القراءات اليت استخدمهىل أن الشيخ جومي يف ت اإلشارة إتقدم -1
، لقرآنا القراءات من الوس               ائ   ل املهم   ة اليت ينبغي معرفته  ا ملن يرغ   ب يف تفس              ري ألن

من األحك   ام الفقهي   ة أو حكم  القرآن يف إجي   از والقراءات هل   ا فوائ   د منه   ا بي   ان إعج   از
                                                 

 .426، ص 1، جالثقافة العربية في نيجيريابكر،  لسابق، علي أبوا يف املصدرا -1
 .164تقدم ذكرها مع األمثلة يف الفصل الثال َّ ص   -2
 .122األمثلة يف الفصل الثال َّ ص   تقدم ذكرها مع -3
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 يذكرو  ولكن مع ذلك يقّل يف تفس       ريه وليس        ت كما يف ض        ياء التأويل، اللغوية وغريَها؛
ه هب  ا ق  ائله  ا أو إىل ق  ارئه  ا ه  ابس              القراءات لكن الين ، ويقول قرئ ك  ذا وك  ذا، وغ  الب  ا يوج  ّ

 1.توجيه اللغويال
ما اش     رتطه و هجه من أنو القراءات القرآنية، يف تفس    ريه ب ىن واهتمعتهكذا الش    يخ عبداهلل ا -2

 ؛كالتزم منهجا علميا مض        بوطا يف ذلمن التنبيه على القراءات املش        هورة، و  على نفس        ه
فكان ال ميّر عند تفس       ريه بآية فيها اختالف القراءات الس       بعية إال نّبه عليه، وأس       ند كل 

 عروفة؛القراء الس      بعة امل آخرش عن نافع رواية عنه إىل ر و  بقراءة، بدءا قراءة إىل أص      حاهبا
ر اآلية على ض        وئها، فيش        رحها ويوّجه معىن كل قراءة مع  ألهنا القراءة الس        ائدة، فيفس        ّ

هكذا منهجه و  ممّا ُيس   ّهل فهَم معىن اآلية لدى القارئ، ؛هالداللة على أثر ذلك يف تفس   ري 
 2يف تفسريه.

 وجه المقارنة  -3
اءات؛ ألهنا لقر االقراءات القرآنية وتوجيهها وكالَها أفاض يف ب همااتفق الش   يخان يف تعامل

ي  ات القرآني  ة من مجيع اجلوان  ب، من اللغ  ة والفق  ه، اآلس               اع  د على فهم تؤثر يف اللغ  ة وت
كثر ذكرا د اهلل ألة القراءات أن الش  يخ عبل تش  مل الكل، ومن بينهما يف مس  أوالعقيدة، ب

ق قراءة الس              بعية عن طريب الارائه ا واكتفى إىل ق  ه االقراءات ويس              ن د وتوس              ع ا يف إراد
ووجه التهاين املعروف بالش    اطبية، والش    يخ جومي أقل ذكرا للقراءات القرآنية  ،حرزاألماين

 3يف تفسريه وال يسند إىل أصحاهبا، باملقابل إىل الشيخ عبد اهلل يف تفسريه.
 ألسباب نزول اآلية ذكرهما سابعا:

 بأس    باب النزول اآلية، أنه يذكر أس    بابعنايته ىل أن الش    يخ جومي يف ت اإلش    ارة إتقدم -1
 بب نزول اآليةيف إراد سخاص َيص يه طريقني:وله ، ورودها يف تفسريه لكن يقلّ النزول، 

ور من البقرة، ثالثة السالكتاب، وهي أكثر وروداً يف  يف هامش ها، طريقاً يذكر من تفسريه

                                                 
 .113املرجع نفسه، يف الفصل الثال َّ ص  -1
ينِ  يف قوله: األمثلة وتوجيهها كما تقدم -2 وبالكس         ر والفتح ااّلم ومض         مون وهي عبارة عن قراءتني  ،2َمِلِك يَ ْوِم الد 

ذلك مالك األمر كله يف يوم القيامة، أي هو موصوف ب  آخراهلل تعاىل، فمعىن ملك ظاهرا فيه ألحد  إال ألنه التفسريها، 
 .113تقدم ذكرها مع األمثلة يف الفصل الثال َّ ص ، دائما

 .113تقدم ذكرها مع األمثلة يف الفصل الثال َّ ص  -3
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وآل عمران، والنس     اء، طريقا آخر وموزعة على بقية الس     ور يذكرها يف أثناء التفس     ري كما 
   .1فيما يتعلق بأسباب النزول اآليةو تقدم، 

ن، فهم القرآ أس           باب النزول يعني على ذكر حولاهتمامه كان الش           يخ عبد اهلل   هكذا -2
ح مغزى كالم اهلل  وأوردها  ن فوديب وألَهّيتها فقد اعتىن هبا الش     يخ عبد اهلل .تعاىلويوض     ّ

رين، وقد يكون  أو من قبيل املرفوع إىل النيب كانت س      واء   .يف تفس      ريه من أقوال املفس      ّ
راد مجيع ما إي لآلية الواحدة أكثر من س   بب، ففي هذه احلال أيض   ا حياول الش   يخ عبداهلل

 ة.مدني ما إذا كانت السورة مكية أو قيل يف سبب نزوهلا، كما أنه يعتين ببيان
 وجه المقارنة -3

ن معرفة إ َها أفاض يف هذا اجلانب.نزول اآلية، وكالالتعامل بأس     باب اتفق الش     يخان يف 
 هواجّ ولذا جند علماء التفس   ري و  ؛كالم اهلل تعاىل  املس   اعدة لفهم أس   باب النزول من األمور

عبد اهلل  النزول عن الشيخ وداً ألس بابار أقل إوالش يخ جومي  .اهتماما كثرياً به واهتموا له 
  2ريه.يف تفس الروايات الصحيحة، والضعيفة وتوسع فيها ومّيز بني وداً ار أكثر إ

 في الناسخ والمنسوخ ذكرهما ثامنا:
من  3وخاس    خ واملنس    الن عنايته واهتمامه بذكر َأْوىَل ىل أن الش    يخ جومي إاإلش    ارة  تتقدم -1

نا عد تفريغخ يقع وص     ورهتا املختلفة بتفس     ريه كما تقدم على أن النس     يف ، القرآنية اآليات
ا أفاض الشيخ ثلمم لذلككثريا يف تفسريه و لكن َل يتعرض  ؛لة، وأوردنا األدلة يف املسأإياه

 4عبد اهلل ووسع فيه.
قفه من نس  خ ومو  (الناس خ واملنس وخالنس خ )يف اعتماده وعنايته فكان أما الش يخ عبد اهلل  -2

خ جائز النس    و  نس    خ الس    نة بالقرآن، جوازوبيان بالس    نة،  بالقرآن أوالنس    خ القرآن القرآن
الذي أنزل  تعاىل، وهو ة اهللألنه ال يلزم عنه حمال وال تتغري ص     فة من ص     ف ؛عقال وش     رعا

                                                 
 .224، ص2، جاألذهان إلى معاني القرآن رد أبو بكر حممود جومي، ،يف السابق -1
 .165الثال َّ ص تقدم ذكرها مع األمثلة يف الفصل  -2
 وقد تقدم يف بيان عن النس خ لغة واص طالحا باألدلة، وأقس امه، وحاالته، وبش رط أن يكون سندا متصال إىل النيب  -3

 .11، ص 1جمذكرة في أصول الفقه، السابق، حممد األمني بن حممد املختار، يف املصدر 
َها أَْوِمْثِلَهاَمانَ ْنَسْخ ِمْن آيَة   :لقوله تعاىلتق مصداقا  -4 ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيَة  َواللمُه أَْعَلُم مبَا و أَْونُ ْنِسَهانَْأِت خِبَرْي  ِمن ْ َوِإَذا بَدم

 (.111(، والنحل اآلية: )116سوريت البقرة اآلية: ) يُ نَ ز لُ 
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األحكام وله أن ينس   خ ما يش   اء منها حس   ب ما تقتض   يه مص   لحة العباد وهو لطيف هبم 
  1.الفاعل املختار وهو

  المقارنةوجه  -3
 التفس     ريه،  أفاض يف َهااتفق الش     يخان يف تعاملهما بالناس     خ واملنس     وخ يف القرآن، وكال

ها، أُدخل فيه كثري من اآليات، وقيل بنسخ هأَهّية عن علم أسباب النزول، وذلك ألن يقل
 اكثري   يوردَلالش  يخ جومي لكن  ؛ز األش  ياء الدخيلة فيهواحلقيقة أهنا غري منس  وخة، وترتك

س  وخ يف القرآن، واملنالناس  خ  فقد أفاض يفالش  يخ عبداهلل  أما مس  ألة النس  خ؛يف تفس  ريه، 
وأكثر فاألكثر ورد على بعض الذين ينكرون النس   خ  ،هاآليات املنس   وخة األخص يف نظر و 

  2.تعقيبات عليهمو احلدي َّ النبوي الشريف للقرآن، 
 اإلسرائيلياتلقصص و ل ذكرهما تاسعا:

 الص        حيح من القص         صب أْوىَل اعتماده وعنايته ىل أن الش        يخ جوميإاإلش        ارة  تتقدم -1
، الش    رع اليت ألص    قت باألنبياء مما َيالف اإلس    رائيلياتو  القص    ص ، وجتنبهاإلس    رائيلياتو 

 ؛ هاروت وماروتبعض املسائل فمثاللتعرض  ملوضوعة.وا 3الضعيفة قصص،الواخلرافات و 
اإلقك يف س       ورة النور ويف غزوة بين البقرة، وقص       ة أص      حاب الكهف وحدي َّ س      ورة يف 

 فعال أنه جتنب ،يف تفس      ريه ااملص      طلق يف س      ورة املنافقني وغريها من القص      ص اليت ذكره
 ف تفسريه وهنا أمثلة.يأليف التفسري وهذا أحد أسباب ت اخلرافاتو القصص 

وقد اتفق املسلمون على أن حكم الرسل من املالئكة حكم املرسلني من البشر يف 
يف ب اب البالغ عن اهلل تعاىل، وهذه القص              ص أخذت من اليهود، وقد علم  العص              م ة

افرتاؤهم على اهلل، وبعض             هم للمالئكة واألنبياء ومن هذه احلكايات الباطلة اليت نقدها، 
َؤاِل نَ ْعَجِتَك ِإىَل نَِعاِجِه َوِإنم   يف قوله تعاىل: ما قيل عن داود  قَاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبس          ُ

احلَِ َكِثريًا  ُهْم َعَلى بَ ْعض  ِإالم المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص      م اِت َوقَِليل  َما ِمَن اخْلَُلطَاِء لََيْبِغي بَ ْعض      ُ

                                                 
 .112تقدم ذكرها مع األمثلة يف الفصل الثال َّ ص  -1
 .112صل الثال َّ ص تقدم ذكرها مع األمثلة يف الف -2
صطلح مالس ابق، حممد بن صاحل العثيمني،  يف املص در .تقدم ما خال عن ش روط الص حيح واحلس ن، كما والض عيف: -3

 .14، ص 1، جالحديث
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تَ ْغَفَر َربمُه َوَخرم رَاِكًعا َوأَنَابَ  َا فَ تَ نماُه فَاس   ْ "فهذا  يقول الش   يخ أبوبكر: .1ُهْم َوَظنم َداُووُد أَّنم
يثاب بالتوبة إذا فات، و  اب إذا فهم خطأه وأص    لحه باإلدراك أودليل على أن املخطئ يث

ويرتقي ب ذلك على ما كان عليه فض              ال منه تعاىل ورمحة، هذا ما جيب اعتقاده  مرة ث اني ة
  2ويرتك ما سواه من اإلسرائيليات".

وهكذا ص     رف َهته عن ذكر ما ورد من قص     ة ص     خر املار مع س     ليمان، وقص     ىة 
وعن قص  ة عوج بن عنق وما ذكر عن ثعلبة بن  الغرانيق وما قيل عن قميص يوس  ف 

دمَقنم َولََنُكو  حاطب يف قوله تعاىل: ِلِه لََنص    م ُهْم َمْن َعاَهَد اللمَه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفض    ْ َننم ِمَن َوِمن ْ
وأما القول بأهنا نزلت يف ثعلبة بن حاطب فغري ص حيح ثعلبة صحايب  قال: ،3احِلِنيَ الص م 

  5، كما أن النهي القرآين الوارد باجلمع يدفعه ويرده.4جلييل شهد بدرا
رِبُوا ِمْنُه ِإالم  وذكر أيض     ا بعض اإلس     رائيليات وَل يعقب عليها فمثال ذلك قوله تعاىل َفش      َ

ُهمْ  قَِلياًل ِمن ْ
، 2قال روي أهنا كفتهم لش         رهبم ودواهبم وكانوا ثالث مائة وبض         عة عش         ر، 6

 ه.وهكذا كانت القصص خمتصًرة يف تفسري 

ن كانت تس     لس     ليا بالقص     ص القرآنية إ د اهلل بن فودي فقد اعتىن اعتناءهكذا الش     يخ عب -2
راد م  ا يلص              ق بعض              ه  ا ببعض مع ع  دم اإلط  ال  ة ياآلي  ات يف آن واح  د ويتخل  ل بينه  ا ب  إ

ويذكر احلكمة والدروس املستفادة من جولة قصة، وأما إن كانت زيادة إسرائيلية  واحلشوة،
وعوج بن  الصحة، وتناول فيه قصة سليمان فإنه يعقبها أحيانا ببيان وجه الرتجيح أو

                                                 
 (.24) سورة ص اآلية: -1
 .611، ص 2ج، رداألذهان إلى معاني القرآن، حممود جومي بكر ، أبوالسابقيف  -2
 (.25) سورة التوبة اآلية: -3
يف  .كما تقدم هو عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة األنصاري البدري من سادة الصحابة وشهد بدرا وبيعة العقبة -4

 .325، ص 2ج ،أعالم النبالء سير، الذهيب مد بن أمحدحماملصادر السابق، 
 .254، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رداملرجع نفسه،  -5
 (.241) ية:سورة البقرة اآل 6
َل يرد يف  ألن هذا العدد ،ه من اإلسرائيليات، قلت وهذ51، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد املرجع نفس ه، -2

 وتفهم من اآلية الذين شربوا كانوا أكثر من الذين َل يشربوا. ،القرآن وال يف السنة
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  عنق، والغرانيق، وهاروت وماروت، ويأجوج ومأجوج، وعدد س   حرة فرعون، ويوس   ف
 1نا.وقصة عوج بن عنق، كما مرّب وعيسى 

 وجه المقارنة -3
من  الص    حييح عتماد على؛ االيف تفس    ريه أبوبكر جومي مع الش    يخ عبد اهللالش    يخ تفق ي

ال يشري  هة الشيخ أبابكر أشار يف مقدمة تفسريه أنيف الغالب، وخاص ةاإلسرائيليالقصص 
ورد ما خلق اهلل األنبياء واملالئكة والص      احلني  مثل اليت نس      بت إىل خرياإلس      رائيليات إىل 

يانا ونقده أح ،أما الش    يخ عبد اهلل فما أورد ش    يئا منها إال لنقدها قص    ة هاورت وماروت؛
غرائ  ب القص              ص،  نيكون بلهج  ة ش               دي  دة كقول  ه يف حق املفس              رين ال  ذين ي  ذكرو 

وعلى العموم فإن أبا بكر جومي أضبط من عبد اهلل بن فودي يف التحري  .اإلسرائيلياتو 
 2عن الروايات اإلسرائيلية.

 3اإلشاري تفسيرالمنهجه في  شرا:عا
ش   يخ خبالف ال ؛ لكنبعض اإلش   ارات الص   وفيةله جومي  ىل أن الش   يخإاإلش   ارة  تتقدم -1

أذكر فسريه وأمثلة يف ذلك كثرية يف ت الذي ولع بذكر أقواهلم وإشاراهتم، عبد اهلل بن فودي
ِبي ِل الل مِه  قول ه تع اىل:ودر من بعض م ا  َرة  ِمَن اللمِه َوَرمْحَة  َأْو ُمتُّْم َلَمْغفِ َولَِئْن قُِتْلُتْم يف س              َ

ُرونَ  ىَل اللمِه حُتْش     َ "قد  قال الش     يخ أبوبكر جومي:، 4َخي ْر  ممما جَيَْمُعوَن َولَِئْن ُمتُّْم َأْوقُِتْلُتْم إَلِ
قس   م بعض    هم مقامات العبودية إىل ثالثة أقس    ام، فمن عبد اهلل خوفا من ناره أمنه اهلل مما 

، ومن عبد اهلل َلَمْغِفَرة  ِمَن اللمِه َوَرمْحَة  َخي ْر  ممما جَيَْمُعونَ  ليه اإلش      ارة بقوله تعاىل:َياف وإ
أمساء اجلنة  ألن الرمحة من ؛شوقاً إىل جنته أناله ما يرجو وإليه اإلشارة بقوله تعاىل )ورمحة(

لذي يتجلى ص الفهذا هو العبد املخ ؛يريد غريه الكرمي ال هإىل وجه ومن أبدي اهلل ش    وقا
وإن كان فيه حتش       رون(، قال:)إلىل اهلل  له احلق يف دار كرامته وإليه اإلش       ارة بقوله تعاىل:

                                                 
 .162 -166األمثلة مع األدلة يف الفصل الثال َّ ص  تقدم ذكر -1
 .261يف الفصل الثال َّ ص  تقدم ذكر األمثلة مع األدلة -2
ناول بالروحانية اإلش     اري يف تفس     ريه كثريا ما يت بتفس     ريبالة واص     طالح العلماء، فيهتم تقدم بيان تفس     ري اإلش     اري لغ -3

 .112 النفس وتزكيتها، يف الفصل الثال َّالصوفية، يف الرتبية 
 (.151-152) سورة آل عمران اآلية: -4
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"َأْن تَ ْعُبَد   يف احلدي َّ الذي رواه عمر وجه تفس      ري قيمة لكنه خروج عن تفس      ريه 
  1فَِإنمُه يَ رَاَك"،اللمَه َكأَنمَك تَ رَاُه، فَِإنمَك ِإْن اَلتَ رَاُه 

ِننيَ  وقوله تعاىل:  ، حي َّ يقول فالعبادة البد2ِإنم َرمْحََت اللمِه َقرِيب  ِمَن اْلُمْحس        ِ
تثال أمره ممحته وش        وق إليه أي انقياد إليه باهلا من الثالثة مجيعاً خوفا عذاب اهلل ورجاء ر 

 3وإال فليست  بعبادة منجية واهلل أعلم. ؛واجتناب هنيه
 يكونوا مثل الحىت   فقلُت قول الش       يخ جومي فيه نظر ألن اآلية حتذير للمؤمنني

َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماُتوا  املنافقني يف تنفري الناس عن اجلهاد يف س        بيل اهلل وهذا يف قوهلم
در له قفإن اهلل هو احمليي واملميت فمن قدر له البقاء َل يقتل يف اجلهاد ومن  ،4َوَما قُِتُلوا

املوت َل يبق وإن أق  ام ببيت  ه عن  د أهل  ه، فال تقولوا أنتم أيه  ا املؤمنون ملن يري  د اخلروج إىل 
من القتل  يف س            بيل  فونه تعاىل أنه إذا َت عليكم ما ختااجلهاد ال خترج فَ تُ ْقَتل، فأخب اهلل

يل اهلل خري مما باهلل أو اهلالك ب املوت فإما تنالونه من املغفرة والرمحة باملوت والقتل يف س              
  5َل َتوتوا، وإذا متم إلىل اهلل حتشرون. جتمعون من الدنيا ومنا فعها لو

اخلوف من ع   ذاب اهلل وعق   اب   ه،  ؛ب   د من مجع األمرين اخلوف والرهب   ةوالعب   ادة ال
ِإن مُهْم   قوله:على األنبياء بجلن ة، وعلى ه ذا أثىن اهلل تع اىل والرغب ة فيم ا عن ده من النعم وا

ِعنيَ  َكانُوا ارُِعوَن يف اخْلَي ْرَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاش  ِ قال ابن كثري فيما  .6ُيس  َ
أم  ا بع  د ف  إين  ، مث ق  ال:رواه عن ابن أيب ح  اَت عن اهلل بن حكم ق  ال:خطبن  ا أبوبكر 

جتمعوا اإلحلاح و  ل ه أه ل وختلطوا الرغب ة ب الرهبة، أوص              يكم بتقوى اهلل وتثنوا علي ه مب ا هو
 2اآلية. باملسألة، فإن اهلل عزوجل أثىن على زكريا وأهل بيته، فذكر

                                                 
 .11، ص 1، كتاب اإلميان، باب سؤال جبيل، جصحيح البخاريالسابق، حممد بن إمساعيل،  يف -1
 (.56) سورة األعراف اآلية: -2
، وهكذا كانت عبارة الشيخ جومي، 12، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  يف السابق، أبوبكر -3

 .كنه خروج عن تفسريه واألوىل أن يقال وإن كان وجها يف التفسري قيما ل
 (.151) سورة آل عمران اآلية: -4

 .31، ص 1ج ،الخازن لباب التأويل للخازن المعروف بتفسيرعلى بن حممد بن إبراهيم، البغدادي اخلازن،  :انظر -5
 (.21) سورة األنبياء اآلية: -6
 .252، ص 3، جالقرآن العظيم تفسيرالسابق، عماد الدين بن كثري، يف  -2
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له يف تفس    ريه ومجعت هذه األمثلة َّناذج مما ذكر من قو  أما الش    يخ عبد اهلل عند ما تتبعت -2
ا ي َ ْأِتُكْم َمث َ ُل ال  مِذيَن  تع  اىل: ْبُتْم َأْن ت َ ْدُخُلوا اجْلَن  مَة َوَلم  م ق  ال  .1َلْوا ِمْن قَ ْبِلُكمْ خَ أَْم َحس              ِ

"واآلية دليل على أن الوص         ول إىل اهلل والفوز بالكرامة عنده إَّنا يكون  الش         يخ عبد اهلل:
ت، وأن النص           ر يأيت بعد اليأس بعد رفض اهلوى واللذات ومكابدة الش           دائد والرياض           ا

  2ستبعاد".واال
َبْت قُ ُلوُبُكْم يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا كَ اَليُ َؤاِخذُُكُم اللمُه بِاللمْغِو  يف قول ه تعاىل: س              َ

حيبس  :"احللم هو الذي ال4ينقل عن احلليمي قال الش       يخ عبد اهلل: ،3َواللمُه َغُفور  َحِليم  
الباليا وهو و أفض  اله عن عباده ألجل ذنوهبم يرزق العاص  ي كما يرزق املطيع ويقيه اآلفات 

  5 أن يدعوه أو يشكره كما يقيها املطيع الذي يدعو ويسأل".غافل ال يذكره فضال

َوِإْذ قَاَل  ما ذكره يف قص          ة إبراهيم أيض          ا ملا س          أل ربه عن كيفية إحياء املوتى
"واآلية دليل على أن من أراد  ، قال الشيخ عبد اهلل:6ِإبْ رَاِهيُم َرب  أَِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى

عا إىل داعية حىت تفكر وتطاوعه س        ريإحياء نفس        ه باحلياة األبدية فليقتلها بالرياض        يات 
العقل أو الش رع، ويف إيثار هذه الطيور إشارة للسالك إَّنا يصل إذا أمات حب الشهوات 
والزخارف اليت هي ص     فة الطاووس، وص     ولة الغض     ب والرتفع هي ص     فة الديك، وخس     ة 
النفس بامليل إىل اجليف اليت هي الدنيا وكثرة اخليالء اليت هي ص  فة الغراب، واملس  ارعة إىل 

 2اهلوى اليت هي صفة احلمام".

                                                 
 (.214) سورة البقرة اآلية: -1
 .11، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي عبد اهللالسابق، يف  - 2
 (.225) سورة البقرة اآلية: -3

ه              ( يف بغداد 512ه       ( واعظ من فقهاء األحناف عراقي و)ت414احليلمي هو حممد بن أسعد بن حممد ولد سنة ) -4
 الجواهرر بن أيب عبد القاد :كاذبا، وله تفسري يف القرآن وشرح املقامات احلريرية، وانظروسكن دمشق وكان ضعيفا لدينه  

 .33-32، ص 2، الوفاء جالم يئة
 .12، ص 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، املرجع نفسه -5
 (.261) سورة البقرة اآلية: -6
 .115، ص 1ج  املرجع نفسه، -2
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ال مِذيَن يَ ْذُكُروَن الل مَه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا  وم ا ق ال ه حني حت دث عن التفكر ومث اره يف قول ه تع اىل:
اإلنس   ان يف أص   غر ورقة من  "فإذا فكر ال الش   يخ عبد اهلل:، ق1َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكمُرونَ 

الش  جر وإن عرقا واحدا جيد وس  طه ممتدا يتش  عب منه عروق كثرية إىل اجلانبني مث يتش  عب 
وال يزال ك  ذل ك حىت ال يراه احلس فيعلم أن اخل الق خلق فيه  ا  ،من ك ل عرق عروق دقيق  ة

 .كيممن أجزائها بتقدير العليم احل قوي ج اري ة لغ ذائه ا من قعر األرض يتوزع يف كل جزء
فالفكرة  ؛فإذا تأمل ذلك علم عجزه عن الوقوف على كيفية خلقها وما فيها من العجائب

 2تذهب الغفلة وحتدث للقلب اخلشية.
اِبُروا  ومن كالم  ه عن ال  ذكر يف قول  ه تع  اىل: ِبُوا َوص              َ ا ال  مِذيَن آَمُنوا اص              ْ ي َ ا أَي ُّه  َ

"ويف ذكر الثالثة أي اص        بوا  قال الش       يخ عبد اهلل: ،3اللمَه َلَعلمُكْم تُ ْفِلُحونَ َورَاِبطُواَوات مُقوا 
وص    ابروا ورابطوا إش    ارة إىل املراتب الثالثة املعب عنها بالش    ريعة والريقة واحلقيقة، كأنه قال 
اص   بوا على مش   اق الطاعة وجماهدة النفس يف نقض املألوفات ومرابطة الس   ر على جناب 

  4لرتصد الواردات".القدس 
  وجه المقارنة -3

اتفق الش  يخان يف التفس  ري اإلش  اري؛ اال أن الش  يخ جومي أش  ار يف تفس  ريه ناقدا هلا؛ أما 
ال من أول سالش يخ عبد اهلل فقد اس تخدم التفس ري اإلشاري الصويف يف تفسريه مرتّبا ومسل

س     ري واإلنص     اف، نرى أن التفالبص     رية  أو عتبارإذا نظرنا بعني اال القرآن إىل آخر الناس.
 ، اإلش             اري البن فودي تفس             ري رائع يرقق القلوب ويلفت العقول إىل ما هو خري وزلف 

فاس   ري يف مثل هذه التفالش   يخ عبد اهلل إَّنا أش   ار إىل  اإلش   ارية؛ وهذه من مسات التفاس   ري

                                                 
 (.121) سورة آل عمران اآلية: -1

لطائف اإلشـــــارات  :وانظر ،، نقال عن القش      ريي152، ص 1ج  ضـــــياء التأويل في معاني التنزيل، املرجع نفس      ه، -2
 .316، ص 1ج ،كامل للقرآن الكرمي للقشرييالصوفي تفسير 

 (.211) سورة آل عمران اآلية: -3
اص       بوا على حتمل مش       اق فعل معىن اآلية أي  ،161، ص 1ج  ضــــــياء التأويل في معاني التنزيل، املرجع نفس       ه، -4

الط اع  ات وخم الف  ة النفس هواه  ا من مل  ذات ال دني  ا ومت اعه  ا وش               هواهت  ا وعليكم التزام التقوى واإلمي  ان حىت تغتنموا األجر 
 والثواب من اهلل تعاىل.
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ل الرازي عوَل يكثر منذ لك كما ف ئقة الحتياج بعض الس  الكني النيجريين هلا،املواض  ع الال
 صة لذلك.وإَّنا اقتضته الفر  ؛ن اهلدف األساسي من كتابة تفسريه هذاوغريه؛ ألنه َل يك
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 لمناسبات ربط بين اآليات والسور ذكرهما حادي عشر:
 .يات بني السورفهي ربط اآل ،يف تفسريه باملناسبات اً َل يكن الشيخ أبوبكر جومي معروف -1

قق وال يعرف إال املد جدايندر ذلك  لكن ؛فقد وجدت منها ،وعن د ما تتبعت تفس              ريه
يَا  عاىل:"بدأت س   ورة النس   اء بقوله ت واملتأمل فيه، هناك أمثلة يف تفس   ريه بس   ورة النس   اء

لُّوا َواللمهُ  ، وختمت الس        ورة بقوله تعاىل:أَي َُّها النماُس ات مُقوا َربمُكمُ  ُ اللمُه َلُكْم َأْن َتض        ِ  يُ بَ ني 
ْيء   ْيء  َعِلي قوله تعاىل:و  ،1َعِليم  ِبُكل  ش       َ  ؛2م  َوات مُقوا اللمَه َويُ َعل ُمُكُم اللمُه َواللمُه ِبُكل  ش       َ
ا على  فالس     ورة اش     تمل أوهل رفعها على من س     واها؛لألمة كياهنا وقوامها وي ففيها ما حيفظ

هبما  وهذان الوص    فان .كمال تنزه اهلل وس    عة قدرته، وآخرها اش    تمل على بيان كما العلم
  3يف.وهبما جيب أن يكون العبد منقادا للتكال ،تثبت الربوبية واأللوهية واجلالل والعزة

 اآليات نيبط بر  ،من اآليات يف املناس    بات اً ري تناول كثفقد الش    يخ عبد اهلل بن فودي  أما -2
 فقال ،البقرة س   ورة تفس   ري اختتامامه ذكره عند ومثال واعتىن هبا مرتبة ،يف تفس   ريه والس   ور

"فقد اختتمت الس   ورة املباركة اليت هي س   نام القرآن مبا بدأت به من ذكر أولياء اهلل الذين 
  4.آمنوا به وأطاعوه"
َربُوا ِمْن رِْزِق اللمِه َواَل تَ ْعثَ وْ  قال تعاىل: َربَ ُهْم ُكُلوا َواش         ْ ا يف َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاس  َمش         ْ
ِدينَ  "واعلم أن هذه القص       ص لبين إس       رائيل ملا س       يقت يف البقرة  قال: ،5اأْلَْرِض ُمْفس       ِ

 َرَغًدا إىل اهلل تعاىل وناس          ب ذكر َوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا لتذكري النعم ناس          ب القول يف
انْ َفَجَرتْ و تْ  ألن   ه أبلغ من ف   َ انْ َبَجس                َ ًدا وتق   دمي ف   َ ج   م اَب س              ُ  َواْدُخُلوا اْلب   َ
َنزِي  دُ  ألن  ه مجع كثرة والواو يف اي َ اُكمْ َخط  َ و نَ ْغِفْرَلُكمْ و ال  دال  ة على اجلمع  َوس              َ

ألن   ه يعلم تعقب   ه ب   ال   دخول خبالف آي   ات األعراف ف   إهن   ا مل   ا  َفُكُلوا بينهم   ا والف   اء يف
والس        كىن جتامع  َرَغًدا وترك َوِإْذ ِقيلَ  وناس        ب اْجَعْل لََنا افتتحت بالتوبيخ يف
َنزِيدُ وناس        ب ترك الواو يف  َفُكُلوا األكل ولذا قال وملا تقدم تبعض اهلادين يف  س        َ

                                                 
 (.126 -1) سورة النساء اآلية: -1
 (.212) سورة البقرة اآلية: -2
 .134ص ، 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  بكر أبوالسابق، يف  -3
 .32-23، ص رائد الجليلةالف، بن فودي اهلل، عبدالسابقيف  -4
 (.61) سورة البققرة اآلية: -5
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ى أُممة   قوله ُهمْ  ناس   ب تبعض الظاملني بقوله َوِمْن قَ ْوِم ُموس   َ ْلَنا وناس   ب ِمن ْ  َفَأْرس   َ
ألن الظلم يلزم منه الفس  ق، والفس  ق  َيْظِلُمونَ  ألن اإلرس  ال أش  د من اإلنزال، وناس  ب

  1ب مناسبات القرآن واهلل يفتح ملن يشاء.فاعت ؛يلزم منه الظلم ال
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللمْيِل َوالن مَهاِر آَليَات   ويف قوله تعاىل:  ِإنم يف َخْلِق الس       م

نب س      تدالل يف البقرة وأطدم تفص      يل االوقد تق قال الش      يخ عبد اهلل: .2أِلُويل اأْلَْلَبابِ 
ولذلك فص    ل  ؛ألن الكالم مع عبدة األص    نام، وأوجز هنا ألن الكالم مع األخبار ؛هناك

أعلم أن "و  ق  ال نقال عن الرازي .األلب  اب تعريض               ا لألحب  ار يلأو تل  ك بيعقلون وه  ذه ب  
 س       تغراق يفش       تغال باخللق وااللكتاب جذب القلوب واألرواح عن االاملقص       ود من هذا ا

قرير األحكام واجلواب عن ش      بهات املبطلني عاد إىل معرفة احلق فكلما أطال الكالم يف ت
إن  ارة القلوب ب  ذكر م  ا ي  دل على التوحي  د واإلهلي  ة والكبي  اء واجلالل وذكر األدعي  ة ول  ذا 
ختم آل عمران هبذه اآليات بنحو ما يف س  ورة البقرة اختتمت س  ورة البقرة اليت هي س  نام 

 وا ب  ه وأط  اعوه واآلي  ات من قول  ه تع  اىلأولي  اء اهلل ال  ذين آمن القرآن مب  ا ب  دأت ب  ه من ذكر
 َآَمَن الرمُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َرب ِه َواْلُمْؤِمُنون ."3إىل آخر السورة 

 نعمة "وافتتح الس  ورة باحلمد وختمها بالرمحة اليت ال ويف س ورة األنعام قال الش يخ عبداهلل:
 4وهو الألئق بكالم امللك العالم". نتظامفانتظم آخرها بأوهلا غاية اال ؛أجل منها

ُنونَ  ويف س ورة النحل قوله تعاىل: ، قال 5ِإنم اللمَه َمَع المِذيَن ات مَقْوا َوالمِذيَن ُهْم حُمْس ِ
 "وفيه إش    ارة إىل أن من ص    ب وجتاوز حمس    ن متفض    ل، وفيه ربط الس    ورة الش    يخ عبد اهلل:

تَ ْعِجُلوهُ أََتى  بأوهلا ألن قوله تعاىل:  6يف املعىن أمر بالص          ب جمليء الفرج". أَْمرُاللمِه َفاَلَتس         ْ

 .ر من أول القرآن إىل آخره ومرتبا ومسلسالوهكذا استمراألم
 وجه المقارنة -3

                                                 
 .33، ص 1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،اهلل بن فودي، يف السابق، عبد -1
 (.121) سورة آل عمران اآلية: -2

 .451، ص 3ج للرازي،مفاتح الغيب ، وكذا 151ص  1ج ،املرجع نفسه -3
 .316، ص 1ج ،املرجع نفسه -4
 (.121)هارة وآخر ( ربط بني أول آية من السو 1) سورة النحل اآلية: -5
 .244، ص 2جضياء التأويل في معاني التنزيل، ، املرجع السابق عبد اهلل بن فودي -6
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القرآنية  عتماد باملناسبات من ربط اآلياتيف اال َيتلف الش يخ عبد اهلل عن الشيخ جومي
ياء ضــــلموض      وع والطالع يف تفس      ريه )أكثر تناوال ل، والش      يخ عبد اهلل وس      ورها كما تقدم

 الناس. ، من س  ورة البقرة إىل آخرومس  لس  ال باً تر أفاض منها م التأويل في معاني التنزيل(
ال ليت ا وهذا ممّا زاد تفس     ريه مجااًل، ألن ذكر املناس     بات يعني على فهم املراد من اآليات،

أما  .يربتفســــــيرالكباملعروف مفاتح الغيب ونقال عن الرازي ص        احب  ،حتص        ىتعد وال 
عنه  ربط بني اآليات والس    ور وال يعرفالملوض    وع املناس    بات يف الش    يخ جومي أقّل تناوال 

 يفدراس    ة َّنوذجية مقارنة منهج التأل املوض    وعات اليت تناولتوهذه أهم  إال املدقق فيها،
األذهان  )رد س   ريينتفالختالف والتمييز بني والتفس   ري بني الش   يخني من وجه االتفاق واال

 وضياء التأويل يف معاين التنزيل(. ،إىل معاين القرآن
 

 التفسيرالتعامل مع  فيدراسة مقارنة منهجهما  :نيالمبحث الثا
رين عن التفس      ري، مبعالَّنوذجية  إن هذا املبح َّ لكون احلدي َّ عن ىن دراس      ة املقارنة بني املفس      ّ

 ي ة املق ارنة على وجه اإلتفاققض              اي ا املختلق ة عن ال دراس              ات النموذجللمنهجهم ا يف تن اول 
كانت يف خمتلف قضايا الدراسة عن التعامل بالنصوص، والعقائد، أس واء  ،نفرادواالختالف واال

 .ةالشخصي ات، واآلداب واألخالق واستدالل بآرائهوالعباد
 في التعامل بالنصوص منهجه أوالا:

تعلق فيما ي س         واء ،ميع جوانبهجبتعامل مع النص         وص ال يف كان للش         يخ جومي اهتمام -1
أو احلدي َّ أو  تفس     ري باملعقول مبعىن الرأي احملمود من النص القرآينالالتفس     ري باملأثور أو ب
أو ج  ان  ب البالغ  ة  ،ث  ار الص              حيح  ة أو ج  ان  ب اللغ  ة وفروعه  ا أو القراءات وتوجيهه  ااآل
ن م وما يتوص       ل إىل فهم القرآن؛علوم ال، وكل ض       يح املفردات والكلمات واملش       تقاتوتو 

 اآليات، ووجه الداللة منها كما تقدم ذكرها.بستدالل الحي َّ ا
ة، أو حيح، أو الس  نة أو اآلثار الص  عىن تفس  ري القرآن بالقرآننص  وص القرآن مبأما تعامله ب

م و يف نص آخر ويبني، ويهتم باملأثور عموما وجتنبا بالرأي املذممما  يوض  ح ما أهبم  غريها،
خص    وص    ا، كما تقدم وض    ربنا األمثلة يف تفس    ري القرآن بالقرآن وتفس    ري القرآن بالس    نة أو 
تفس      ري القرآن باآلثار الص      حيحة من الص      حابة والتابعني بينا ذلك يف الفص      ل الثال َّ يف 
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َوالمِذيَن  يف قوله تعاىل: ذكره (، إض     افة إىل ما تقدم من األمثلة منها ما132) الص     فحة
لعل األص    ل للرتجي، ويف كالمه  ، قال الش    يخ أبوبكر جومي:1قَ ْبِلُكْم َلَعلمُكْم تَ ت مُقونَ ِمْن 

   2تعاىل للتحقيق.
ة   يف قول  ه تع  اىل:-أ اُهْم ِمْن آي  َة  بَ ي  ن  َ ن  َ وق  ال:كم اإلس              تفه  امي  ة، ومن ذل  ك   3َكْم آتَ ي ْ

أَْم  )حس           ب( حي َّ يقول من أخوات ظن تنص           ب مفعولني يف تفس           ريه قوله تعاىل:
ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنمةَ  َر  ، وهكذا مثال اهلمزة لإلنكار يف تفس        ريه قوله تعاىل:4َحس        ِ فَ َغي ْ
َلمَ  ُغوَن َوَلُه َأس    ْ  6واالس    تفهام لإلنكاري؛ حي َّ قال الش    يخ أبوبكر جومي: ،5ِديِن اللمِه يَ ب ْ

 قوله يف تفس       ريس       تعارة املكنية اال يف باب البالغة ذكر الش       يخ جومي ش       يء منها:-ب
 ، حي َّ قال:2َأْو َكَصي ب  ِمَن السمَماِء ِفيِه ظُُلَمات  َوَرْعد  َوبَ ْرق  جَيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهمْ  تعاىل:

وفيه ذكر الكفر املش           به بالظلمات والوعيد عليه املش           به بالرعد، واحلجج البيئة املش           به 
، حي َّ 2هَلُْم َجنمات  جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهارُ َأنم  يف قول ه تعاىل:اجمل از العقلي و  1ب البق.

أما ما يتعلق  ؛وهذه كلها جانب اللغة 11إس        ناد اجلري جماز. قال الش        يخ أبوبكر جومي:
 يفالقرآن بالس  نة يف تفس  ريه طريقة تفس  ري القرآن باألحادي َّ وبآثار الس  لف األمة  بتفس  ري

َتِعيُنوا  قوله تعاىل: ِعنيَ َواس      ْ اَلِة َوِإن مَها َلَكِبريَة  ِإالم َعَلى اخْلَاش      ِ ْبِ َوالص      م  ، وقال يف11بِالص      م

                                                 
 (.21) سورة البقرة اآلية: -1
 .3ص  ،1ج األذهان إلى معاني القرآن، ردحممود جومي،  بكر أبوالشيخ السابق، يف  -2
 .43ص ، 1ج، املرجع نفسه(، 211) اآلية: سورة البقرة -3
 .42ص ، 1ج ،املرجع نفسه، (214) سورة البقرة اآلية: -4
 (،12) ة:سورة آل عمران اآل -5
 .26ص ، 1ج ، املرجع نفسه -6
 (.12) سورة البقرة اآلية: -2
 .5ص ، 1، جاملرجع نفسه -1
 (.25) سورة البقرة اآلية: -2
 .6ص ، 1ج، املرجع نفسه -11
 (.45) سورة البقرة اآلية: -11
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َفا ، وقوله تعاىل:1" كان إذا حزبه أمر بادر إىل الص          الة" احلدي َّ َواْلَمْرَوَة ِمْن  ِإنم الص          م
َعائِرِ  َعْوا فَِإنم اللمَه َكَتبَ فريض  يته بقوله ) وقد بني  ،2اللمهِ  ش  َ ْعيَ َعَلْيُكمْ  اس  ْ ( وقال رواه  الس  م
  4وقال رواه مسلم.أبدأ مبا بدأ اهلل به  ، وحدي َّ"3البيهقي

كانت  واءمجيع جوانبه س  يف تعامل مع النص  وص بال ن الش  يخ عبد اهلل بن فودي اهتماكا -2
نص القرآن أو  ملعقول مبعىن الرأي احملمود منتفس          ري باالالتفس          ري باملأثور أو بفيما يتعلق 

ثار الص              حيحة أو جانب اللغة وفروعها أو القراءات وتوجيهها أو جانب احل دي  َّ أو اآل
إىل فهم ا هبيتوص        ل العلوم اليت ، وكل والكلمات واملش        تقاتالبالغة وتوض        يح املفردات 

ها كما اآليات، ووجه الداللة منبس      تدالل العني التفس      ري، من حي َّ االقرآن واليت ت النص
   تقدم ذكرها.

تعامله بنص              وص القرآن مبعىن تفس              ري القرآن بالقرآن، أو الس              نة أو اآلثار أما 
ُح ما أهبِ  نبا م يف نص آخر ويبني، ويهتم باملأثور عموما وجتالص     حيحة، أو غريها، مما يض      

وتفسريالقرآن  القرآن بالقرآن بالرأي املذموم خص وص ا، وض ربنا األمثلة فيما تقدم يف تفسري
ل الص     حيحة من الص     حابة والتابعني بينا ذلك يف الفص      آن باآلثارالقر  بالس     نة أو تفس     ري
 ات ذات ص       لة واحدة،ويفس       رها تفس       ريا( القرآن وجيمع اآلي132) الثال َّ يف الص       فحة

يت األنبي  اء قبل  ه وي  ذكر مثله  ا ال ح  ديث  ة وقع  ت ل  دى موجزا، وق  د يكون ه  ذا النظري حك  اي  ة
َوَلمما رََأى  تعاىل:تقدم ومن ذلك قوله  أمثلة إض      افة ملا كانللعبة وه حدثت يف زمنه 

الم ِإميَانًا اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللمُه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللمُه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم إِ 
ِليًما وما أص     اب املس     لمني من جهد وش      دائد يف األحزاب وغريها خاطب اهلل  ،5َوَتس     ْ

ا ي َ ْأِتُكْم َمث َ ُل ال  مِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ بْ  أَمْ  بقول  ه لنيب ا ْبُتْم َأْن ت َ ْدُخُلوا اجْلَن  مَة َوَلم  م ِلُكْم َحس              ِ
                                                 

اَل  قَاَل:"ِإَذا َحَزبَُه أَْمر   " َكانَ  ويف رواية أخرى "ِإَذا َحَزبَُه أَْمر  َصلمى"  ولرمبا أو رد احلدي َّ باملعىن أما الصيحيح، َكاَن  -1
بُّ اْلَعْرِش اْلَكِرمُي، الرواية الألوىل عند حذيفة رَ ِإلَ َه ِإالم الل مُه احْلَِليُم اْلَعِظيُم، اَل ِإلَ َه ِإالم الل مُه َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيُم، اَل ِإلَ َه ِإالم الل مُه 

 .33، ص 4ج ام أحمد،مسند إماملصدر السابق، أمحد بن حنبل،  ؛بن اليماين والثانية عند ابن عباس كالَها
 (.151) اآلية: سورة البقر -2
 .151ص ، 5ج، السنن الكبرى للبيهقي علي، اخلراساين أمحد بن احلسني بنيف املصدر السابق،  -3
يف الس    ابق، مس    لم بن احلجاج،  ،31ص ، 1، جألذهان إلى معاني القرآن ردا، أبو بكر حممود جومي يف االس    ابق -4

 .11ص ، 2ج يف باب حجة النيب ، كتاب احلج،مسلم صحيح
 (.22) سورة األحزاب اآلية: -5
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وُل َوالمِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنص    ْ  رماُء َوزُْلزُِلوا َحىتم يَ ُقوَل الرمس    ُ اُء َوالض    م ُهُم اْلَبْأس    َ ت ْ رُاللمِه َأاَل ِإنم َمس    م
رَاللمِه َقرِي  ليش      جعهم على الثبات نيواملؤمن  ففي هذه اآلية خاطب اهلل النيب .1ب  َنص      ْ

 دتش   اب مثل هذا األمم الس   ابقة وس   وف ييف احملن والبالء واألمراض واآلالم، وأنه قد أص   
األمر بإمجاع األحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم، فلما رأوهم وزلزلوا زلزاال ش      ديدا أيقنوا 

 إىل اهلل والفوز وفيه دليل على أن الوصول 2َوَصَدَق اللمُه َوَرُسولُهُ  بالنص ر والعاقبة وقالوا:
 3جتهاد.وأن النصر يأيت بعد املصابرة واالبالكرامة إَّنا يكون باحملن 

ِإنما  :تفس       ريالقرآن بالقرآن من مجع اآليات ذات الص       لة مبوض       وع واحد، ويف قوله تعاىل -أ
َلة   هي ليلة القدر أنزل فيها  وقال الش           يخ عبد اهلل: ،4ُمَبارََكة  ِإنما ُكنما ُمْنِذرِينَ أَنْ زَْلَناُه يف لَي ْ

ِإنما  لقولهمنجماً  مجلة من اللوح احملفوظ إىل الس             ماء الدنيا مث أنزل على الرس             ول 
َلِة اْلَقْدرِ  اِس َوبَ ي  َنات  اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنم َشْهُر َرَمَضاَن المِذي أُْنزَِل ِفيِه  وقوله: ،5أَنْ زَْلَناُه يف لَي ْ
 يتواتر وكوهنا مباركة لكثرة منافعوكون ليلة القدر يف رمض           ان كاد  ،6ِمَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 

 ،الدين والدنيا فيها، كنزول املالئكة والرمحة وإجابة الدعوة، وقس مة النعمة وفصل األقضية
  2وكفى بإنزال القرآن فيها بركة.

َنا النماَس َرمْحًَة َفرُِحوا هِبَا  د املطلق يف قوله تعاىل:تفس           ريالقرآن بالقرآن على تقيدي -ب َوِإَذاأََذق ْ
ي َئة  مبَا َقدمَمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يَ ْقَنطُونَ  ُهْم س            َ ب ْ يذكر اهلل تعاىل أن الناس إذا  ،1َوِإْن ُتص            ِ

، وإذا اً بطر  اً ة الرزق فرحوا بذلك فرحوس        عأص        ابتهم رمحة من اهلل  وهي نعمة كالص        حة 
لسراء اأص ابتهم شدة بشؤم معاصيهم يينسون من الرمحة خبالف املؤمنني فهم شاكرون يف 

                                                 
 (.214) سورة البقرة اآلية: -1
 (.22) سورة األحزاب اآلية: -2
 .232، ص 3و ج11، ص1ج ضياء التأويل في معاني التنزيل،، بن فودي السابق، عبد اهلليف  -3
 (.3) سورة الدخان اآلية: -4
 (.1) اآلية:سورة القدر  -5
 (.115) سورة البقرة اآلية: - 6
 .23، ص 4، جاملرجع نفسه -2
 (.36) سورة الروم اآلية: -1
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احِلَاِت أُولَِئَك هَلُْم َمْغفِ  فقيد عموم الناس بقوله ؛والض    راء بَ ُروا َوَعِمُلوا الص    م َرة  ِإالم المِذيَن ص    َ
 .1َوَأْجر  َكِبري  

َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ رَاِهيُم  يف قوله تعاىل:بيان احلكمة وإيض          اح الس          بب القرآ بالقرآن  تفس          ري -ت
هي و الش  يخ عبد اهلل بن فودي القواعد مجع قاعدة  وقال: ،2اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيلُ 

فاع، وقيل تر خنفاض إىل هيئة االيبين عليها ينقلها من هيئة اال فإن إبراهيم  ؛األس    اس
 إىل حجة، فقد أو ض              ح وإظهار ش              رفه بتعطيمه ودعاء الناساملراد رفع مك ان ة البيت 

َها يف بُ ُيوت  أَِذَن اللمُه َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفي احلكمة يف إرس             اء قاعدة البيت يف قوله تعاىل:
 .3امْسُُه ُيَسب ُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدو  َواآْلَصالِ 

اهِبِْم ِمْن  تعاىلالقرآن بالقرآن ش      رح اآلية بآية أخرى يف قوله  تفس      ري -ث َما َعَلْيَك ِمْن ِحس      َ
ْيء   اِبَك َعَلْيِهْم ِمْن ش     َ ْيء  َوَما ِمْن ِحس     َ ويقول الش     يخ عبد اهلل ذكر هذا اس     تيفاء  ،4ش     َ

مدا حموهذا رد من اهلل على الكفار عند ما قالوا إنه ما يتبع  .5َواَل َتزُِر َوازَِرة  ِوْزرَ  :ملعىن
 ؛فكان اجلواب على تقدير ص             حة ما قالوا هو قل هلم ليس             ت مؤاخذا ،الفقراء إال 

 ه تعاىل:كقولوكذلك حسابك ال يتعدى إليهم، وهذا   بذلك فإن حساهبم ال يتعدى إليك
 ََواَل َتزُِر َوازَِرة  ِوْزر6. 

بالقرآن إزالة اإلهبام، فقد يكون تفس    ري القرآن بالقرآن إلزالة ما أهبم يف آية القرآن  تفس    ري -ج
اًلَلَْ  :مث توض      يح آية أخرى يف قوله تعاىل َناُهْم َعَلْيَك ِمْن قَ ْبُل َوُرس      ُ ص      ْ اًل َقْد َقص      َ َوُرس      ُ

ُهْم َعَلْيكَ  ص    ْ لذين اعاىل أمساء هوالء الرس    ل ويف آية أخرى يف األنعام يذكر اهلل ت .2نَ ْقص    ُ
َناَها ِإبْ رَاِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفعُ  هم على رس              وله وهي قوله تعاىل:قص               تُ َنا آتَ ي ْ  َوتِْلَك ُحجم

َحاَق َويَ ْعُقوَب ُكال  َهَديْ َنا َونُ  َنا َلُه ِإس           ْ اُء ِإنم َربمَك َحِكيم  َعِليم  َوَوَهب ْ وًحا َدَرَجات  َمْن َنش           َ

                                                 
 .215ص ، 3، ج. املرجع نفسه(11) سورة هود اآلية: -1
 (.122) سورة البقرة اآلية: -2
 (.36) سورة النور اآلية: -3
 (.52) سورة األنعام اآلية: -4
 (.11) سورة فاطر اآلية: -5
 .121ص ، 1، جكفاية ضعفاء السودانعبد اهلل بن فودي،  السابق،يف  -6
 (.164) سورة النساء اآلية: -2
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ى َوَهاُرونَ َهَديْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوِمْن ذُ  َف َوُموس   َ َلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوس   ُ  وََكَذِلَك جَنْزِي ر يمِتِه َداُووَد َوس   ُ
 .1اْلُمْحِسِننيَ 

ُقْل يَ تَ َوفماُكْم َمَلُك  لة اإلش             كال يف قوله تعال:از إلاآلية  القرآن بالقرآن يذكر تفس             ري -ح
َل ِبُكمْ  عزرئي  ل الكم  ا يقبض أرواحكم وهو  وق  ال الش              يخ عب  د اهلل ،2اْلَمْوِت ال  مِذي وُك   

ا يُ ْهِلُكن  َا ِإالم ال  دمْهرُ تزعمون  نْ ي  َا ََّنُوُت َوحَنْي  َا َوم  َ َحي  َاتُ ن  َا ال  دُّ ا ِهَي ِإالم وال ين  ايف  .3َوق َ اُلوا م  َ
اَء َأح  َ  َوُهوَ ه ذا قول ه تع اىل: ُل َعَلْيُكْم َحَفظَ ًة َحىتم ِإَذا ج َ اِهُر فَ ْوَق ِعبَ اِدِه َويُ ْرس              ِ ُكُم دَ اْلق َ

 5العذاب.أعوانه مالئكة  ألهنم،4اْلَمْوُت تَ َوف مْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم اَل يُ َفر طُونَ 
قوله يف خرى ذكرها يف آية أ معىن الكلمة اليت وردقرآن بالقرآن يذكر اآلية إيضاح ال تفسري -خ

ُه َأخ   تع   اىل: ًة َأِو اْمرَأَة  َول   َ ل  يُوَرُث َكاَلل   َ اَن َرج   ُ ل  َواح    ِ َوِإْن ك    َ ت  فَِلك   ُ ا َأْو ُأخ    ْ ُهم    َ د  ِمن ْ
ُدسُ   ل:فقا ،الس          ورة توض          ح معىن هذه الكلمة اآلية الثانية يف آخر تمث جاء ،6الس          ُّ

 ُْخت  فَ َلَها ِنْصُف َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اللمُه يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَلَلِة ِإِن اْمُرؤ  َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلد  َوَلُه أ
فذكرت اآلية أن الكاللة هو الذي مات وَل يرتك أص وال، والكاللة  يف األص ل  ،2َما تَ َركَ 

الد، و مص  در مبعىن الكالل وهو ذهاب القوة من اإلعياء، اس   تعريت للقرابة من غري جهة ال
عىن ول  د من املخلفني مب وال وال  دا وعلى من ليس بوال  د وال وتطلق على من َل َيلف ول  دا
 1ة على ذي القرابة.ذي كاللة كما تطلق القراب

يَاأَي َُّها المِذيَن آَمُنوا  القرآن بالقرآن يذكر اآلية يف توكيد ما هو مؤكد يف قوله تعاىل: تفسري -د
يمِة اثْ َناِن َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َأْوآَخرَاِن مِ  َر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوص    ِ َهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحض    َ ْن ش    َ

                                                 
 (.14-13) سورة األنعام اآلية: -1
 .(11) سورة السجدة اآلية: -2
 (.24) سورة اجلاثية اآلية: -3
 (.61) سورة األنعام اآلية: -4
 .221 ،3، جالتنزيلضياء التأيل في معاني عبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -5
 (.12) سورة النساء اآلية: -6

 (.126)  سورة النساء اآلية: -2
إلى مزايا  العقل السليم ألبي السعود إرشاده (، 212)ت  العمادي:مد بن حممد بن مصطفى، أبوالسعودانظر حم -1

 .112، ص 2بريوت، ج –دار إحياء الرتاث العريب  :،الكتاب الكريم
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َهَداَء لِلمِه َوَلْو عَ  وقوله تعاىل: ،1َغرْيُِكمْ  ِط ش        ُ َلى يَاأَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وماِمنَي بِاْلِقس        ْ
ُكْم َأوِاْلَوال ِ َدْيِن َواأْلَق َْرِبنيَ  ع  دل ، وه  ذه اآلي  ات كله  ا تؤك  د أمرا واح  دا أال وهو ال2أَنْ ُفس              ِ
 .فإن املرء مطالب به يء؛واإلنصاف يف القضاء ويف كل ش

 وجه المقارنة -3
فسري باملأثور أو تا سواء فيما يتعلق بتعامل مع النص وص من مجيع أطرافهال يتفق الش يخان

ة من مجع األثار الص     حيح احلدي َّ أو القرآن أو عقول مبعىن الرأي احملمود منتفس     ري باملال
آيات ذات الص    لة مبوض    وع واحد وبيان إيض    اح الس    بب وتقيد املطلق، وإزال اإلش    كال، 

 رتأو توض              يح احلكمة أو آية ُفس                 ،وتوض              يح آية أخرى، وش              رح اآلية بآية أخرى
واجمل   از العقلي، واالس              تع   ارة املكني   ة، ج   ان   ب البالغ   ة و  ،ح   ادي    َّ، واللغ   ة وفروعه   اب   األ

أو وتوض            يح املفردات  ،حس            ب وأخواهتا والقراءات وتوجيهها واالس            تفهام اإلنكاري،
صوص لنالش يخني استخدما وتعامال مع ا اك أنوالكلمات واملش تقات، كما تقدم هنا وهن

 .من كل النواحي
تعامل مع لاوَيتلف الش يخان يف التوض يح والش رح والفوائد املس تنبطة، والتوس  ع يف 

تعماال جومي وهو أقل اسالشيخ عبد اهلل عن الشيخ أبوبكر  .النصوص من مجيع اجلوانب
 القرآن بالقرآن، وكل له حظ وافر. تفسري منه ما عدا

 أصول العقائد منهجه في دراسة ثانياا:
هو كغريه املسائل العقدية و  بعضل أصول العقائد، تعرضمع  هتعامليف كان الشيخ جومي  -1

املفس       رين املتقدمني وعقيدته ينتمي إىل مذهب أهل الس        نة واجلماعة منهج الس        لف من 
من كتاباته وأفكاره، كما هذا ويؤخذ ، يحيةحاألمة، مس        تمدا من الكتاب والس        نة الص        
العقدية من  ناول املوض         وعات، ت(141-132)تقدم يف الفص        ل الثال َّ من الص         فحة 

 يف تفسريه مع األمثلة كما تقدم.اآليات واألحادث 
اللمُه اَل إَِلَه ِإالم  يف قوله:آية الكرس   ي وفض   له يه ملا تقدم من تفس   ريه تكلم عن التن

هذه اآلية قد اش          تملت على أمهات املس          ائل  قال الش          يخ جومي: 3احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  ُهوَ 
                                                 

 (.116) اآلية:سورة املائدة  -1
 (.135) سورة النساء اآلية: -2
 (.254) سورة البقرة اآلية: -3
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ِهَد اللمُه أَنمُه اَل إَِلَه ِإالم ُهوَ  االهلية، ويف قوله: يف ص   نعه فالعزة  وقال الش   يخ جومي:، 1ش   َ
 هلل يف اآلخرة،رؤية اعرض ملس  ألة إثبات وت تالئم الوحدانية واحلكمة تالئم القيام بالقس  ط،

وذكر لفظ   ،يف إثبات الص    فة هلل تعاىل ونفعه اهلل على خلقه لة العلوأمس    إىل وتتطرق يف 
وأحيانا يقول  2أكب خلق اهلل اس         تواء يليق به". الش         يخ جومي" حي َّ قال: ؛اإلس        تواء

فُ و َوَماَقَدُروا اللمهَ باملتش      اهبات يف قوله  أَأَِمْنُتْم َمْن يف  ويف قوله تعاىل: يَ ْوَم ُيْكش      َ
َماءِ  َماِء(، وقول النيب  ،3الس    م األئمة مث ذكرنا أقوال  4)َأالَ تَْأَمُنوين َوأَنَا أَِمنُي َمْن يف الس    م

  5لة، من املالكية، والشافعية واحلنفية،أاألربعة يف املس
اإلس       المية  ذاهباملعن وبرده ونقده على خماليفه من املبتدعة يف موض       ع الثالث 

قُ ْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل   ألوىل يف قول ه تع اىل:ان الق ادري ة والتج اني ة الص              وفي ة، م
ة   َكِلم  َ

ِه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرة  ِمنَ  من قول  ه تع  اىل: ، والث  اني  ة6 ِبي  ِل الل  م ِه  َولَِئْن قُِتْلُتْم يف س              َ الل  م
ة   َت والث   الث   ة يف قول   ه ، 2َوَرمح   َْ ِه لِن   ْ ة  ِمَن الل   م ا َرمح   َْ ا ويف قول   ه تع   اىل 1هَلُمْ فَِبم   َ اَل َفم   َ ق   َ

اِمرِيُّ  "فعب  دوا العج  ل ب  الطب  ل والرقص، وق  د ت  أثر بعقي  دة  وق  ال: ، حي   َّ ق  ال:2ي َ ا س               َ
 11األشاعرة، فيما يتعلق بآيات األمساء والصفات، مع أنه من السلفيني.

قائد، الدراسة أصول الع ه عنتعامل عبد اهلل بن فودي الشيخ ىل أناإلش ارة إ تما تقدمك -2
ه ينتمي إىل املفس        رين املتقدمني وعقيدتمن وهو كغريه ، املس        ائل العقدية اً إىلتطرق كثري ت

 ميانإلاوتناول كثري من املوض    وعات من لة العقدية، يف املس    أمذهب أهل الس    نة واجلماعة 

                                                 
 (.12) سورة آل عمران اآلية: -1
 .212، ص2ج  األذهان إلى معاني القرآن رداملرجع نفسه،  -2
 (.12-16) ك اآلية:سورة امل -3
دي َّ احل رقمرض    ي اهلل عنهن، ب طالب، يف باب بع َّ علي ابن أيب صـــحيح البخاري، الس    ابق، حممد بن إمساعيل يف -4
 .163، ص 5( ج 4351)
 .164 السابق، يف الفصل الثال َّ ص يف املصدر -5
 (.63) سورة آل عمران اآلية: -6
 تقدم بيان ذلك يف تفسريه عند هذه اآلية من قبل تفسري اإلشاري ناقدا هلا. (.151-152) سورة آل عمران اآلية: -2
 (151) سورة آل عمران اآلية: 1
 (.25) سورة طه اآلية: -2
 .142السابق، يف الفصل الثال َّ يف  -11
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القب  عذابو  ،خملوقت انوبي ان أن اجلن ة والن ار  مع األدل ة من القرآن والس              ن ة، ومتعلق ات ه
وبيان هذه املوض         وعات مع  .كرامات األولياء، والس         حر، والعني، و ونزول عيس         ى 

على الفرق الكالمي   ة من ه ردودال  دلي   ل من الكت  اب والس              ن  ة وأقوال العلم   اء عليه   ا، مث 
اهلدى والض           اللة، واإلرادة، وخلق أفعال العباد، وكس           ب أما فرق الكالمية من  ؛املعتزلة

م اخلمس         ة من هلورّده على املعتزلة يف أص         و تعاىل، اهلل  وكالم ،يف اآلخرةالعبد، ورؤية اهلل 
هم بع   َّ واخلوارج، والفالس              ف  ة يف إنك  ار  ،بني املنزلتني، واجلبي  ة الوع  د والوعي  د، واملنزل  ة

أن مقام الوالية أفض      ل من مقام  ة الغالةوفيص      و ، النص      ارىو األجس      اد، وعلى املالحدة، 
رين الذين إذا رأوا آية فيها ذكر يف األمساء و و النببوة،  الص     فات كمنهج األكثرين من املفس     ّ
ذا كما ذهب إليه أص      حاب ه-، وإثبات تلك الص      فة ما يوهم يف ظاهرهاهلل تعاىل ص      فة

املخلوق  ات،  تع اىل عن ص              ف  اتالقول تش              بي ه اهلل تع  اىل خبلق  ه، أّولوه ا ب إرادة تنزي ه اهلل 
كما   صفةال يثبتون هللولكنهم  ؛أهنم ال يؤّولون الصفات واملذهب السلف رمحهم اهلل، وهو

من  ، ويثبتون ما أثبته لنفس   ه، وينفون عنه ما نفى عن نفس   ه،عليهاو النص   وص يف  جاءت
 .1غري تشبيه، وال تعطيل، وال تأويل  

 وجه المقارنه -3
 إىل مذهب ناسائل العقائد، وينتميمهما مبواهتما أص ول العقائد يف دراس ةاتفق الش يخان 
تؤول،   تعطل والتشبه وال ، يف القول بالتوفيق يف أمساء اهلل وصفاته، والأهل السنة عموما

ر  .وال تكييف ر النيب   ان، ويفس              ّ عقيدة ب اتأثر لكن ، وأص              حابه والتابعني كما فس              ّ
 يف س        تواءإال ص        فة واحدة ص        فة اال والص        فات،آيات األمساء باألش        اعرة، فيما يتعلق 

 فرق اإلسالمية عموما.المن  اَها على بعض خمالفيهردّ تفسرييهما، وب
، اهتداار ثر إألن الش           يخ عبد اهلل، أك ؛العقائدحول مس           ألة  وَيتلف الش           يخان

 ،واملعتزلة الفرق الكالمية من الفالسفة، على بعضاملسائل العقدية ورده أنيف يف  وتوس عاً 
دته يعق توالش        يخ كان 2يف تفس        ريه. التية الغص        وفالاجلبية واليهود، والنص        ارى، مث و 

                                                 
 .234، ص 2، ج شر  العقيدة الطحاويةالسابق، حممد بن عالء الدين أيب العز احلنفي،  يف -1
 .114يف السابق، يف الفصل الثال َّ ص  -2
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دة، وأنه إن يس     اس     ية ملنهجه الس     لفي يف العقالقواعد األن على ا، أنه كقادرية، مث ص     وفية
 سلفيته.ذلك أخطأ يف بعض اجلزئيات واألمور الفرعية فال ينايف 

 أصول العبادات منهجه في دراسة ثالثاا:
 الطهارةمن ب يف الفقه فروعه تأص  ول العبادا يف دراس  ةتقدم أن الش  يخ جومي يف تفس  ريه  -1

لص   الة ا لة مس   ح الرأس واختالف العلماء عليه وفرض   ية فيما يتعلق بالوض   وء، وذكر مس   أ
ر عن وبيان خمتص        ،لة الس       عي بني الص       فا واملروة وأقوال عليهاس       أبعض أحاكم احلج مو 

 اياقض    الباهتم ش    يء من املعامالت أحكام الرض    اعة وغريها و إىل تتطرق  أحكام الص    وم،
س  ألة أص  ولية ملكن الش  يخ َل يتناول  ؛تقدمه األمثلة عليهاحكام األفقهية، يف اس  تنباط ال

إىل مذاهب  ويش     ريمن املس     ائل،  مس     ألة إىليانه ض     من ب تطرقرمبا تو ظاهرة يف تفس     ريه، 
حىت توافق مذهبه كما يفعل أخرى، وَل يس            لك طريق التعص            ب من إخض            اع اآليات 

، يف ةكيملذهب املالفخص   ص   ه  ؛الفروع قوال أص   حاب املذاهب األربعة يفأيورد البعض، و 
  1.وباكتفاء  املشهور مذهبه وأحيانا َيالفه، األحكاميات آله تفسري 

وص الكتاب ص   بناء على الن أص  ول العباداتمع  يف تعامله الش  يخ عبد اهلل بن فودي أما  -2
 .حات الش         رعيةوأهم ما تناول فيه من ذكر املص         طلجتهاد، وبعض         ها على االوالس         نة 

علق احملور األول فيم  ا يتتفس              ريه كله  ا ت  دور حول ثالث حم  اور وموض              وع العب  ادات يف 
تماعية من جلص           وم واحلج؛ احملور الثاين فيما يتعلق باألحكام االبالعبادات من الطهارة وا
خر آ تعلق بأحكام الس   ياس   ة، وهناك جانبلثال َّ فيما ياحملور ا ؛النكاح والبيوع واألطعمة

بقض        ايا األص        ولية من قواعدها، من مطلق األمر للوجوب والفور، ومطلق فيه إىل تتطرق 
لى وتقدم املص      لحة الدنيية ع النهي للتحرمي إال لص      ارف، واألص      ل يف األش      ياء اإلباحة،

فار والقياس، وهل الك خبص           وص الس           بب، لحة الدنيوية، والعبة بعموم اللفظ الاملص           
قت احلاجة، و  مكلفون ب الفروع الفقهي ة، ومفهوم املخالفة، وذم التقليد، وتأخري البيان عن

 2كل هذه املصطلحات.  وخب واحد مع التفرق بني

                                                 
 .151-141الفصل الثال َّ ص السابق،  يف -1
 122-121 الفصل الثال َّ صتقدم بيان ذكرها يف السابق، يف  -2
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لة املس           ح الرأس، لقاته من الوض           وء، تكلم عن مس           أجانب الطهارة ومعفأما العبادات  -أ
وخص   ال الفطرة، وأحكام احليض، واختالف  ،والص   لوات بوض   وع واحد، وغس   ل الش   هيد

رة، جوب س              رتة العو و علم اء حول لفظ القرء، وع دم الكف  ارة ملن وط أ املرأة يف احليض، و 
ص    الة القص     ر وحكمها، مث ص     الة املقيم خلف األذان، والقراءة خلف اإلمام من وحكم 

 بطالص       الة اجلماعة واجلمعة، وإة دخول املش       ركني املس       جد، ووجوب املس       افر، وقض       ي
من نس  ي الص   الة، وملس  النافلة، وعدم جواز الص  الة يف أماكن املغض  وب عليهم، وحكم

حكم  املرأة ومس ال  ذكر. وعن حكم الص              ي  ام من رؤي  ة اهلالل واالعتك  اف، وتعرض إىل
وجوب  ل   ةواإلفراد واختالف العلم   اء يف مس                أ احلج، وأنواع   ه الثالث   ة من القران والتمتع

م، وذكر هذه املس  ائل بالعبادات وبس  ط القول فيه، ونس   ب  الس  عي وحاض  ر املس   جد احلرا
 خص صه مبذهب املالكي، وحلول كلكل مذهب إىل قائله مع الرتجيح مبذهب اجلمهور و 

 1جتهاد والرأي الصواب.مع اال آثار السلفا مع الدليل من الكتاب والسنة و لة منهمسأ

 الطالق واهلزل، ومس           ألة نكاح والص           الق واخللعجتماعية من أحكام الاالأحكام االأما  -ب
بلفظ واح   د، والوالي   ة يف النك   اح واخلالف يف حت   دي   د املهر، وهب   ة املرأة لزروجه   ا  الثالث

لة جواز العزل، وجواز عرض اعتبار الكفاءة يف اإلحس      اب، ومس      أ وعدم ،بدون ص      داق
الرجل بنته على الرجل الص        احل، وآداب خروج املرأة من بيت الزوج، وحكم اإليالء ومدة 

اينس   ب الولد إىل األم، ونس   ب   تعلقة بالس   الم، واإلمارة لاملحلمل والرض   اعة، واألحكام ا
 خص صه مبذهب املالكي، وحلول كلكل مذهب إىل قائله مع الرتجيح مبذهب اجلمهور و 

 2 جتهاد والرأي الصواب.ب والسنة وآثار السلف مع االلة منها مع الدليل من الكتامسأ

رمي حتأحكام الذكاة، و و  ،وب، واألطعمةش     راء املتاع املغص     و أحكام املعامالت من البيوع،  -ت
ل ونس    ب أيض    ا كقض    ية اإلمامة املرأة، وتعرض ل وأحكام الس    ياس    ية الش    رعية ،حلم اخليل

 هب املالكي، وحلول كلمذهب إىل قائله مع الرتجيح مبذهب اجلمهور وخص            ص            ه مبذ
 3جتهاد والرأي الصواب.ب والسنة وآثار السلف مع االا مع الدليل من الكتالة منهمسأ

                                                 
 .213-211الفصل الثال َّ ص تقدم بيان ذكرها يف السابق،يف  -1
 .211-121الفصل الثال َّ صتقدم بيان ذكرها يف السابق،  يف املصدر -2
 .الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها يف ، املرجع نفسه -3
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مص     طلحات أص     ولية الفقهية وبس     ط الكالم، تناول قض     ايا  أما أص     ول الفقه واس     تخدم  -ث
إال لص         ارف، ومفهوم املخالفة، واألص         ل يف األش         ياء اإلباحة،  كاألمر للوجوب والفور

وش    رع من  ،هالفقفروع ص    وص الس    بب، وهل الكفار مكلفون فموم اللفظ ال خبلعبة بعاو 
 أورآن يف تعامله مع النص القوي ة املص              لح ة ال دنيص              لح ة ال ديني ة على املتق دمي و قبلن ا، 

انا مذهب املالكي وأحيمن ، وباكتفاء املش             هور األحكام الفقهيةاحلدي َّ يف اس             تنباط 
 1َيالفه.

 وجه المقارنة -3

لعبادات، أحكام اكثري من لألن الش      يخ عبد اهلل تعرض  ؛وجه للمقارنة بني الش      يخني ال
ص         ولية، وأيض         ا  األجتماعية، وأحكام املعامالت، واملص         طلحات الفقهية و األحكام االو 

إال لص         ارف، ومفهوم املخالفة، واألص         ل يف األش         ياء اإلباحة،  كاألمر للوجوب والفور
وش      رع من  فروع الفقهوهل الكفار مكلفون فموم اللفظ ال خبص      وص الس      بب، والعبة بع
  وية، وكان اهتمامه يف هذا اجلانبملص              لح ة ال ديني ة على مص              لحة الدنياتق دمي و قبلن ا، 
 فردات واملصطلحات.وبسط القول وعرف الكلمات وامل ،أكثر

 اآلداب واألخالقمنهجه في دراسة  رابعا:
 كيز عليهالس   لوب الرتبوي والرت  هاس   تخدم يف تفس  ري ىل أن الش   يخ جومي ت اإلش  ارة إتقدم -1

لص    احلة، تربية النفس على األعمال او  باهلل واالس    تس    الم لش    ريعته،اإلميان من الفرد وعلى 
ادة لعمل به، والتواص   ي على الش   دائد، وعلى عبواوعلى منهج احلياة على التواص  ي باحلق 

ه بل الدعاء، وأن يدعو وقاإلخالص يفو س   تجابة الدعاء ، وذكر ش   روط االوالتزام احلق اهلل،
ب ذكر مراتص    لحة لإلنس    ان، و ملالدعاء ل بغري الدعاء، وأن يكون املطلب من اله مش    غو 

 وك   ان مليء ب   أخالقي   ات ،يف وجوب األمر ب   املعروف والنهي عن املنكرال   دعوة إىل اهلل 
األخالقيات من ص          ب عما جيري يف وآداب احلس          نة بالقول والعمل، وهو يركز دائما يف 

 اهلل وال َياف لومة الئم يدرس ويؤلف ويرش   د ويوجه،الدعوة إىل وهو نش   يط يف  ،تمعاجمل
 2تقدم. لكن كما ؛دب واألخالق والزهدطالبه يعلم العلم واآلا

                                                 
 .الفصل الثال َّيف ، املرجع نفسه -1
 .214ص  الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها يف ، يف السابق -2
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 ة،اآلداب واألخالق احلميدة احلس       ن دراس      ةيف تعامله يف  الش      يخ عبد اهلل بن فودي أما  -2
لمص       لح وينبغي ل ،الس       وءو  ذى،األالص       ب على كما تقدم من األمور املتعلقة فيها حتمل 

احلرص على الش   هادة يف س   يبل اهلل، و واحلرص واملريب أن يص   ب على ما يص   يبه من األذى 
وجوب و  ،الشكرو ، والوفاء بالعهد وعدم الرتفعه وفض ل الكتابة العلم النافع الدين مع على
يف  اقالقوادح يف اإلنفو  ،واس      تهم، ومجمالس      ة الفقراء، و باملعروف والنهي عن املنكر األمر

ص       ة جانب ايف جانب الرتبية اإلص       الحية، وخ إىل تزكية النفس ، وكلها تؤديس       بيل اهلل
 1تقدم. ماأقوهلم يف كتبهم كما هو معروف تأثر بالصوفية ونقل كو  ،الروحانية الصوفية

 وجه المقارنة -3

ميدة اآلداب واألخالق احل دراس      ةيف يتفق الش      يخ جومي مع الش      يخ عبد اهلل بن فودي 
ا موالص     ب على ما يالقي اإلنس     ان و  باملعروف والنهي عن املنكر وجوب األمرو  احلس     نة،

حية، وخاصة اإلصالعلى جانب الرتبية  ، وشروط الدعاء ومراتبه والرتكيزيص يبه من األذى
َل مير بآية فيها ريه . ويف تفسالروحانيةعلى والرتكيز  ،الشيخ عبد اهلل بن فودي ووسع كثريا

 الرتبية أو اإلصالح.اإلشارة إىل دروس يف 
 ستدالل برأيه الشخصيالا منهجه في خامسا:

وإض   افة ملا  ،انفرد هباالس  تدالل برأيه الش   خص  ي الش  يخ عبد اهلل بن فودي عن الدراس   ة وا -1
تقدم  لقد اس  تخرج من خالل تفس   ريه للقرآن مجلة الفوائد، وقد ذكرت بعض   ها يف الفروع 

فس           ري، يدل على س           عة مطالعته، وَتكُّنه يف التس           ائل الفقهية، والذي املالفقهية، مبعىن 
، وهذه مجلة مما قاله واس           تنبطه من اآليات القرآنية، وإض           افة ملا تقدم من هومعرفته لفنون

يِل مبَا أَنْ َزَل اللمُه ِفيِه َوَمنْ  تعاىل: قولهاألمثلة وللمزيد بعض     ا منها يف   َلَْ َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإْلِجنِْ
ُقونَ حَيُْكْم مبَا  أَنْ َزَل اللمُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاس   ِ

واآلية تدل على اإلجنيل  ، قال الش   يخ عبداهلل:2
 .3مشتمل على األحكام، وأن اليهودية منسوخة ببع َّ عيسى، وأنه كان مستقال بالشرع

                                                 
 .1-215ص  الفصل الثال َّتقدم بيان ذكرها يف ، املرجع نفسه -1
 (.42) سورة املائدة اآلية: -2
 .241ص ، 1ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،يف السابق، عبد اهلل بن فودي،  -11
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دم النماِس َعَداَوًة لِلمِذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد  ويف قوله تعاىل: -أ رَُكوا َولََتِجَدنم َوالمِذيلََتِجَدنم َأش          َ َن َأش          ْ
اَرى أَق َْربَ ُهْم َمَودمًة لِلمِذيَن آَمُنوا المِذيَن قَاُلوا ِإنما َنص   َ

"وفيه دليل على  ، قال الش   يخ عبد اهلل:1
أن مكارم األخالق كالتواض         ع واإلقبال على العلم والعمل به، واإلعراض عن الش         هوات 

فر إذا عمل أعمال حسنة يف الدنيا يؤجر عليها ويثاب إال أن الكا .2حممودة ولو من كافر"
، وهذا يف الف املؤمنأنه ليس له خالق يف اآلخرة ألنه يأكل حس       ناته يف الدنيا كاملة خب

نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم هِبَا قوله تعاىل   ،3أَْذَهْبُتْم طَي َباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّ
لُّوَن بَِأْهَواِئِهْم ِبَغرْيِ ِعْلم  َوِإنم   يف قوله تعاىل: -ب قال الش    يخ عبد اهلل:"فيه إش    ارة  ،4َكِثريًا لَُيض    ِ

 .5إىل أن الضالل ليس خاصا باملشركني"
َتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فَ ُقْل َلْن ختَْ  يف قوله تعاىل: -ت ُهْم فَاس   ْ َمِعَي  ُرُجوافَِإْن َرَجَعَك اللمُه ِإىَل طَائَِفة  ِمن ْ

أََبًداَوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ا
منه  ل إذا ظهر"وفيه دليل على أن الرج ، قال الشيخ عبد اهلل:6

نقط اع عنه وترك مص              احبته، ألن اهلل منع املنافقني من اخلروج مع منكر وخ داع جي ب اال
 2رسول اهلل إىل اجلهاد، وملا علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إىل الغزوات".

ِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ  وله تعاىل:يف ق -ث "هو دليل على  قال الشيخ عبد اهلل: ،8ِإنم اللمَه اَلُيص ْ
 ، وقوله تعاىل:9أن الس           حر من اإلفس           اد إلغوائه الناس فهو من أكب الكبائر أو الكفر"

 َُك اْلَيِقني اآلي  ة دلي  ل على أن "ويف  وق  ال الش              يخ عب  د اهلل: ،11َواْعب  ُْد َرب  مَك َحىتم ي َ ْأتِي  َ

                                                 

 (.12) سورة املائدة اآلية: -1
 .251ص ، 1ج ، املرجع نفسه -2
 (.21) سورة األحقاف اآلية: -3
 (.112) سورة األنعام اآلية: -4
 .224ص ، 1ج ، املرجع نفسه -5
 (.13) سورة التوبة اآلية: -6
 .12ص ، 2ج ، املرجع نفسه -2
 (.11) سورة يونس اآلية: -1
 .122ص ، 2ج  ،ضياء التأويل في معاني التنزيل عبد اهلل بن فودي، ،يف السابق -2
 (.22) احلجر اآلية: سورة -11
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. وهذه تكملة أو مالمح 1التس     بيح والعبادات س     بب النجاة من ض     يق الص     در والكرب"
  الفصل الثال َّيفمجلة مما قاله واستنبطه من اآليات القرآنية، يف تفسريه إضافة ملا سبق 

نفرد س   تدالل برأيه الش   خص   ي اليت االعن الدراس   ة يف ا لش   يخ أبوبكر جوميأما بالنس   بة ل -2
احلدي َّ عن ف يكون التفس              ري العلمي بالنس              بة له؛ فق د تقدم ويف نفس الوقت قد ؛هب ا

ينه وبني تعريفاته لغة واص    طالحا والفرق ب لعلمي قد تعدد أقوال العلماء فيه. منالتفس    ري ا
ك بأن ن، وذلمنهًجا من مناهج املفس     ري العلمي من عدم التفس     ريهناك اإلعجاز العلمي، 
وسيع ام العلم التجرييب يف زيادة إيضاح معاين اآليات القرآنية وتهواستخد التفسري العلمي:

 . 2مدلوالهتا
م من ومنه، العلمي منهًجا من مناهج املفس           رين التفس           ري من الباحثني من عدو 

مهما يكن األمر أنه جزء من  .جعل ه اجتاًها من اجتاهات التفس              ري يف العص              ر احلدي َّ
 الش   يخ جوميفإن  دى فقيف عبارة آخر  .التفس   ري بالعقولعىن مود أو مبالتفس   ري بالرأي احمل
، اً ستخدم عصريالتقنيات احلديثة املتناول بعض القضايا املعاصرة مبعىن  ،من خالل تفسريه

فيما تقدم من  ،وَتكُّنه يف التفس             ري، وهذه مجلة مما قاله، واس             تنبطه من اآليات القرآنية
 الش       يخ هنا وهناك حي َّ بنيم  يف الزخرف؛( 14-13) ( يف النحل، وآية22آيتني، آية )

ت التقنية احلديثة من الس     يارات والس     فن والقطارات، العلى أن اآلية تش     ري إىل بعض اآل
اىل فهذه كلها من تس              خري اهلل تع  ؛املركب ات احل ديدية جلامع بينها والط ائرات وس              ائر

  3لعباده.
اَلُكْم ِإىَل بَ َلد  َلَْ  يف قول ه تع اىل: يف ه ذه القض              ي ة كثرية  فقل ت أدل ة ُل أَثْ ق َ َوحَتْم ِ

 ويف قوله: 4نَ َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوََيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمو  إىل قوله َتُكونُو

                                                 

 .212ص ، 2ج ، املرجع نفسه -11
إلسالمية  أستاذ مشارك بقسم الثقافة ا العلمي للقرآن جذورد والموقف منه، التفسير ،عادل بن علي بن أمحد الشّدي -2

 .13، ص1م، ج2115 -ه  1426 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 
بكر  الس    ابق، الش    يخ أبو، يف 156-155ص  الس    ابق، تقدم بيان ذلك يف الفص    ل الثال َّ من البح َّ  يف املص    در -3

يف تفس        ريه عند تفس        ري هلاتني اآليتني نقال عن س        يد ، 356، ص 1، ج األذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي، 
 .ظالل القرآنقطب يف 

 (.1-2) سورة النحل اآلية: -4
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 َُه ِإنم يف ذ ا ِمن  ْ يع  ً ا يف اأْلَْرِض مجَِ اَواِت َوم  َ م  َ ا يف الس              م خمرََلُكْم م  َ َك آَلي  َات  لَِقْوم  ل  ِ َوس              َ
من مشس وقمر وجنوم من داب   ة وش              جر وجب   ل ومج   اد وس              فن ملن   افعكم  ،1يَ تَ َفكمُرونَ 

يًعا ِمْنُه( ومص      احلكم ما ذكرت لكم أيها الناس من هذه النعم، نعم عليكم من اهلل ، و )مجَِ
ل به عليكم، فإياه فامحدوا ال غريه، ألنه يش     ركه يف  َل أنعم هبا عليكم، وفض     ل منه تفض     ّ

  2.د بإنعامها عليكم ومجيعها منه، ومن نعمهإنعام هذه النعم عليكم شريك، بل تفرم 
رّدوهنا ت ولكم يف هذه األنعام واملواش  ي اليت خلقها لكم )مَجَال  ِحنَي تُرحُِيوَن( يعين:

 . 3"بالعشّي من مسارحها إىل مراحها ومنازهلا اليت تأوي إليها
خلف الش         يخ أبوبكر جومي  .العلمي تفس         ريالمن جوانب  وهذا أيض         ا جانب

آالف من األشرطة املسموعة واملرئية يف دروس خمتلفة، وخاصة تفسريه الذي كان يلقيه يف 
 وله جهود أخرى منها أنه كان من الذين .ش هر رمض ان ويذاع مباشرة يف الراديو، والتلفاز

ة جتماعات الدينياال منأس   س   وا رابطة العاَل اإلس   المي وجلنة املس   اجد وش   ارك يف عديد 
يجرييا، رمسي من الن احي ة ال دينية لدولة نالبعوث امل ، وك انوالن دوات العلمي ة يف بالد متلف ة

َت  واجلمل  ة ه  ذه نعم  ة من نعم اليت أنعم اهلل على  عب  اده لقو ل  ه تع  اىل: َوِإْن تَ ع  ُدُّوا نِْعم  َ
 .4اللمِه اَل حُتُْصوَها

 وجه المقارنة -3

أن الش    يخ لمي، الع جمال التفس    ريعبداهلل بن فودي يف يتفق الش    يخ جومي مع الش    يخ  ال
ما الشيخ أبوبكر أ ن اآليات اليت تقدمت فيتعلق منها؛ط الفوائد معبد اهلل استخرج واستنب

رنا آالت املس  تخدمة يف عص  االجومي بعد اس  تخراجه للفوائد وإض  افة إىل ذلك أش  ار إىل 
ن م املركبات احلديدية والطائرات وس           ائرس           فن والقطارات، احلدي َّ من الس           يارات وال

املركوب  ات، وه  ذا ب  دي  ل عن املركوب  ات الق  دمي  ة من اخلي  ل والبغ  ال واحلم  ار واجلم  ال، وي  ذاع 

                                                 
 (.13) سورة اجلاثية اآلية: -1
 .56، ص 1، ج آي القرآنجامع البيان في تفسير ، يف السابق، حممد بن جريرقاله ابن جريرالطبي  -2
 .162، ص 5ج  جامع البيان في تفسيرآي القرآن،، قاله ابن جريرالطبي - 3
 (.34) سورة إبراهيم اآلية: -4
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وس خمتلفة من الندوات مب اش              رة يف الراديو، والتلف از من األش              رطة املس              موعة  يف در 
 1ا.من هذه الناحية الوجه للمقارنة بينهم واملعتمرات.

 
 دراسة مقارنة في مصادرهما الثالث: :المبحث
ان يف اتفق الش     يخ وقد .عن بيان مص    ادر الش    يخني يف التفس    ري عموما وخص     وص    ا مكما تقد

القرآن البن  آي مص        ادرَها على وجه العموم كتفس        ريالطبي املعروف جبامع البيان من تفس        ري
 زيزالكتاب الع واحملرر الوجيز يف تفسريجرير الطبي، وجامع األحكام املعروف بتفسري القرطيب، 

البن عطية األندلس      ي، وأنوار التنزيل وأس      رارالتأويل للبيض      اوي، ومعاَل التنزيل للبغوي، وكذلك 
مهات كتب احلدي َّ كص    حيح البخاري ومس    لم والس    نن واملس    انيد، وهكذا كتب اللغة والفقه أ

 2وأصوله والسري والزهد.
 اً بب(، وذكر س      األذهان إلى معاني القرآن رد)ه د تقدم أن الش      يخ جومي مّسى تفس      ري 
هو صغري تابته، مث كأو جزئني يف جملد واحد وتاريخ   لتأليفه يف مقدمة الكتاب، ويقع يف جملدين

ملعاصرين، ا عشرون مبعىن أنه منالواحد و السهل اللفظ، وصاحبه عاش يف القرن  احلجم، خمتص ر  
كر س   بب تأليفه، (، وأيض   ا ذ التأويل في معاني التنزيلضــياء )والش   يخ عبد اهلل مّسى تفس   ريه د 

ويقع يف أربع جملدات، أو جزئني ألص    ل الكتاب الذي كتبه ص    احبه بيديه )املخطوطات( وأول 
نمهما حوايل قرن امليالدي، والفرق بي قرن التاسع عشرالبه عاش يف احتفسري يف تلك املنطقة ص

 .ونصف، مائة وستون سنة تقريبا
 ر مصادلا لذكرهم أوال:

س       يد لفي ظالل القرآن  تفســـــيرعلى  كيثراً اعتمد  كما تقدم أن الش       يخ أبوبكر جومي  -1
يندر ذكره و  ،الجمل حاشــــية للتفســــير الفتوحات اإللهيةو  ،الجاللين تفســــيرقطب، و
 ه إال نادراً؛ئق والس   رية يف تفس   ري كتب الفقه وأص   وله، واللغة وفروعها والزهد والرقا ملص   ادر
عيس   ى ألف و  ما بني موس   ى ةَ دَ مُ أن الْ  تفس   ريه نقال عن الس   يوطي يف التحبرييف مما أورده 

 .نيوتسعمائة سنة ومخس وعشر 

                                                 
 نيترت نمواقع اإل ومي يفولذا جتد أن الشيخ ج -1
 .66-52الفصل الثاين ص تقدم بيانه يف  -2
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 على أمه  ات كت  ب التفس              ري، أن  ه اعتم  د مص              ادره هك  ذا الش              يخ عب  د اهلل بن فودي -2
 ،ير مجاهدكتفســـ، والدراية، إض    افة إىل ما تقدم بالرواية من كتب التفس    ري واملص    نفات،

زاد و ،معالم التنزيل للفراءو ، ابن أبي حاتم تفســــــــــيرو  ،البن عطيـة الوجيز المحررو 
لقرآن ا الحســــــان في تفســــــير الجواهرو ، البن الجوزي المســــــير في علوم التفســــــير

 للرازي، ومفاتح الغيب، والكشـاف للزمخشري، والبحرالمحيط ألبي حيان ،للثعالبي
حاني لعبد اني في علم الرو وغاية األم، ولباب التأويل للخازن، التنزيل للنســفي وأنوار
مهات  ومن أ في القرآن لزكريا بن محمد. وفتح الرحمن بكشــــــــــف ما يلتبس، الكريم

 ركالمســــــتد، و لســـــليمان بن أحمد المعجم الكبيركتب احلدي َّ إض       افة إىل ما تقدم 
شر   السـاري إرشـادو ، بن أبي شـيبة المصـنف ألبي بكرو ، على الصـحيحين الحاكم

لدنية االمواهب و ، الزرقاني مالل لمحمد بن عبد موطأشـــــــر  و ، صـــــــحيح البخاري
 والقاموســــى المحيط لفيروز، من كتب اللغة وفروعهاو  .ألحمد بن محمد القســــطالني

نهاية وال في علم العربية لجمال الدين محمد بن مالل، والخالصــــــــة األلفية، آبادي
لكافيه اوتناول هذه الكتب  والكافية البن الحاجب.، بن األثيرفي غريـب الحـديـث ال

ش     رح  كوهناك كتب خمتص     رات ومثال ذل والقاموس احمليط، فيما يتعّلق باملس     ائل النحويّة
 رزح، و)ذلك وغري ومقامات الحريري، شـــــــر  الكفراوي واألجروميةمعاين املفردات، 

 قه وأص        ولهتب الف( املعروف بالش        اطبية للقاس        م بن فرية، ومن كاألماني ووجه التهاني
قواعد األحكام في مصــــــالح األنام لعبد العزيز بن عبد و بن جزي،لقوانين الفقهية الا

التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة ، والرقائق والسيرة والزهدكتب ومن   .السالم
ي ف التنوير في إســــــــــقــا  التــدبير، وم  د الغزايلاح  أليب  إحيــاء علوم الــدين، وللقرطبي
م ي علو ف، ومصادره سيرة ابن هشام، وللقاضي عياضالشفاء ، و، البن عطاءالتصوف

 حىت أنه ألف يف علوم القرآن بأس      لوب َل يس      بق مثله القرآن اإلتقان في علوم القرآن؛
من ، املادة العلمية اليت احتوهتا تلك املؤلفاتمن األس     لوب املس     تخدم يف تلك املؤلفات و 

 يف تفسريه.عليها اليت اعتمد  صادرامل
 وجه المقارنة -3
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عتمدا على ، أهنما االعامة من الرواية والدراية اتفق الش يخان يف ذكر بعض مصارد التفسري
 ،جـــامع البيـــان في تفســــــــــيرآي القرآن الطبري كتفس              ريأمه   ات كت   ب التفس              ري،  
 والدر ،وجامع األحكام للقرطي، بن كثيرا بتفســــــــيراملعروف وتفســــــــيرالقرآن العظيم 
تب أمهات كومن  .التأويل للبي ـــــــــاوي وأســــــــراروأنوار التنزيل  ،المنثور للســــــــيوطي

وصــحيح ، ومســند اإلمام أحمد، والســننوصــحيح مســلم ، صــحيح البخارياحلدي َّ 
الشيج جومي من أمهات   والش يخ عبد اهلل زيادة عن مص ادر 1.وموطأ مالل، ابن خزيمة

 فضال عن والزهد والرقائق والسرية، كتب احلدي َّ والفقه وأصوله واللغة وفروعها، والسرية،
من الش  يخ عبد اهلل بن فودي، وهو وينقل الفوائد  مص ادر الش  يخ جومي وهو أقل مص  ادر

ة حتوى مجيع جوانب العلوم الش          ريعا وحيل مس          ائل الفقه وأص          وله واللغة وفروعها، وقد
العلوم و اإلس              المي  ة، والثق  اف  ة العربي  ة، وبينهم  ا فرق بعي  د يف املص               ارد وحتص              ي  ل العلم 

  2تفسريه كموسوعة.اإلسالمية، ويعتب 
 مسائل علوم القرآن  :ثانيا
لقرآن  موضوعات علوم ايخ أبوبكر جومي تناول يف تفسريه ىل أن الشت اإلشارة إتقدم -1

َوالمِذيَن يُ تَ َوف مْوَن  قوله تعاىل:يف  تصراكالناسخ واملنسوخ، واملكي، واملدين، واملناسبات، خم
َرِإْخرَاج  ِإىَل احلَْْوِل َغي ْ  َمَتاًعا أِلَْزَواِجِهْم َوِصيمةً  َوِصيمةً  ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا

وقال الشيخ  .3
الوصية املذكورة منسوخة بآية املرياث وتربص احلول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة  جومي:

  4املتأخرة يف النزول.
ىت ألف ح الشيخ عبد اهلل بن فودي فقد وسع يف مباح َّ من علوم القرآن يف تفسريه أما -2

يف  إلتقانامن كتاب  "ساللة المفتا " فيه كتب يف علوم القرآن فمن الكتاب الذ ألف
تهى من  وقدا ن ساللة المفتا  ن بيت شعر ومساه، وفيه ألف ومائتا5للسيوطي علوم القرآن

                                                 
 .66األول من البح َّ ص يف الفصل  هذكر تقدم  -1
 .61األول من البح َّ ص يف الفصل  هذكر تقدم  -2
 (.241) سورة البقرة اآلية: -3
 .42، ص 1، جاألذهان إلى معاني القرآن ردحممود جومي،  بكر السابق، أبو يف -4
 .السول التفاسيرنيل السول من ، بن فودي اهلليف السابق، عبد -5
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 ومفتا  التفسير، 1ه(، كما تقدم1211) كتابتها يف يوم اإلثنني من ذي القعدة سنة
 أيضا وفيه حنو ألف ومخسمائة بيت يف مائتني واثنني وأربعني للسيوطي النقادوكتاب 

صفحة والشيخ وضع زيادات ملا يف أصل الكتاب يف أبواب مباح َّ يف علوم القرآن، وكذا  
عني نظم هذا الكتاب يف ثالث وتس، الجميلة الجليلة وسائط الفوائد الفرائدكتابه 

ن بن نظم فيه ما أورده اإلمام احلس أيضا، ةمنظومعبارة عن  يفهوثالمثائة بيت من الشعر 
قد و علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي يف كتابه الفوائد اجلميلة يف اآليات اجلليلة نثرا، 

بن فودي هبذا اجلانب وَل يسبقه أحد من علماء أهل املنطقة سواء  الشيخ عبد اهلل انفرد 
 2.فريقيا كلهاحىت غرب إجنوهبا، بل وصل نعومته  كانت يف مشال نيجرييا أو

 وجه المقارنة -3
بعلوم القرآن  خاص    ة فيما يتعلق ح َّ علوم القرآن كثرياقد تتطرق الش    يخ عبد اهلل إىل مبال

ى على قد جر فلة حروف املعجم والنماذج من األمثلة لعلوم القرآن. وأما املسأنظما ونثرا، 
َّنط واحد فيما يتعلق باحلروف املقطعة يف أوائل بعض السور القرآنية مثل سورة البقرة وآل 
عمران وغريَها من الس              ور اليت افتتحت هبا أن يقول اهلل أعلم مبراده بذلك، وَل َيض يف 

 هبا ليت افتتح اهللعجمة ااحلروف املقطعة امليف تفاص     يل املراد هبا كما فعله بعض املفس     رين 
طريقة واحدة ا فهمالش   يخ عبد اهلل يف تفس   ريَها  القرآن، ووافق الش   يخ جومي س   وربعض 

 3واهلل أعلم مبراده يف ذلك". وهي قوهلما"
من املالحظ أن الش    يخ يذكر مكان نزول كل س    ورة مكية أو مدنية، وكذا اآليات 

ور واآليات ائل الس      اليت نزلت مبكة أو املدنية من مجيع الس      ور القرآنية، ويهتم بذكر فض      
ذلك أثناء  إىل من فض  لها، وَل يكن َيص  ص لفض  ائل القرآن فص  وال بل يش  ري اليت ذكر

 هذا يف ذكرهم فض   ل كل س   ور القرآن بل راعى التفس   ري، على خالف بعض املفس   رين يف
له وكذا على س      بيل مثال قو  اجلانب الص      حة وقد يش      ري إىل بعض اآليات أهنا لعالج كذا

                                                 
، وقد وجدت نسخة هذا الكتاب يف مركز 32، ص التبيان في مباحث من علوم القرآنالشيخ عبد الوهاب، : انظر -1

 البحوث اإلسالمية جبامعة بايرو يف مدينة كنو عند ما خرجت لطلب املخطوطات ضياء التأويل لعبد اهلل.
 مصادره العامة واخلاصة.تقدم ذكرها يف الفصل الثاين عند ما حتدثنا عن  -2
 .313 ، صالقرآن وعلوم منهجه في التفسير :اهلل بن فوديدرسالة عبالسابق، الدكتور حممد َّندي،  يف -3
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ا مسَُِعواال   ذ ْكَر َويَ ُقوُلونَ  َوِإنْ  تع   اىل: ارِِهْم َلم   م أَْبص                َ َك ب   ِ ِذيَن َكَفُروا لَيُ ْزلُِقون   َ اُد ال   م ُه َيك   َ  ِإن   م
، يقرأ ه اتني اآلتني يف عالج العني، وأم ا يف كتب ه اخل اص              ة بعلوم القرآن وهي 1َلَمْجُنون  

فقد ذكر معىن املكي وهو ما نزل مبكة قبل اهلجرة واملدين ما  ،منظومات ش   عرية كما تقدم
ختالف يف ذلك والض   ابط ملعرفة الس   ور املكية وهي كل س   ورة ذكر ، وذكر االنزل باملدينة

فيها قص         ة آدم مع إبليس فهي مكية إال س         ورة البقرة أو افتتحت باألحرف املعجمة إال 
ماذكر فيها األحكام أو ورد ذكر املنافقني إال البقرة وآل عمران أوذكر فيه ا )كال( واملدين 

 2سورة العنكبوت.
 التمييز ثالثاا:
ن التنظيم يف حس           رد األذهان إلى معاني القرآن عن ضــــــــياء التأويل في معاني التنزيل  َتّيز

والرتتيب، وكان تفس    ريه يف غاية حس    ن الرتتيب وكتب تفس    ريه خبط الرس     م العثماين وجعلها يف 
ص  ر احلجم وس  هل ها، خمتاليت فس  ر حاش  ية املص  حف ميينا ومشاال مبعىن ميحط هبا مع ترقيم اآلية 

ة للب   دع حم   ارب   وفي   ه لكن كثري الفوائ   د، س              الم   ة العقي   دة  ؛اللفظ يف تن   اول املعلوم   ات موجز
 آخر السور ور، إما يفات، وحس ن التنطيم يف بداية كل س ورة يذكر موض وع الرئيسي للسواخلراف

 آياهتا، مث يذكر فأول ما يبدأ به ذكر مكان نزول الس              ورة، مكية أو مدنية، وعدد أو َها معا؛
وهي  " قال: بقرةسورة ال اليت تناولتها السورة، فمثال ذلك عند ما افتتح تفسري أهم املوض وعات

تمعوا يف إخبار الناس الذين اج يوسبع ومثانون آية وموضوعها الرئسوآياهتا مائتان وست أ مدنية
بع ادات، وعق ائ د خمتلف ة منهم املؤمنون الث ابت إس              المهم،  امل دين ة يف ذل ك الوق ت وق د ج اؤوا

 نومنهم املش       ركون الذين َل يعتنقوا اإلس        الم البتة وال يدعونه وال يريدونه، ومنهم املنافقون الذي
اعتنقوا اإلس  الم باللس   ان دون قلوهبم، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنص  ارى ولذا بدأت الس   ورة 
بذكر هوالء األص ناف األربعة وبص فاهتم، مث انتقلت الس ورة مقطع إىل آخر وذكر مقدمة صغرية 
  اوتوطئة أو مدخل هلذا املقطع مث ذكر أصناف الناس األربعة كما تقدم باألوصاف اليت يعرف هب

                                                 
 (.51) سورة القلم اآلية: -1
 ، كذا تعرض على كثري من املسائل فيما يتعلق بعلوم القرآن.15-11ص ، مفتا  الساللة، بن فودي عبد اهلل: انظر -2
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وأما الش            يخ عبد اهلل بن فودي، خالف ذلك، فإنه يكتفي بذكر عدد اآليات  1كل ص            نف.
 السورة ومكان نزوهلا.املوجودة يف 

 التمييز رابعا:
بن  خ عبد اهللأن الشي األذهان إلى معاني القرآن عن رد، ضياء التأويل في معاني التنزيلَتّيز

انب األثري وباألخص تفس    ري القرآن بالس    نة واآلثار من الص    حابة والتابعني  باجلاهتم  قد فودي
 :يةتفسريه موسوعة يف السنة ونلخص يف أمثلة اآلتكأن 
خص باجلانب األثري يف تفس          ريه بني اجململ وقيد املطلق و  بن فودي اهتم الش          يخ عبد اهلل-1

ع القرآن، واحلدي َّ وعلومه مجالقرآن ب العام وأزال اإلش        كال وأوض        ح املبهم وذلك يف تفس        ري
 .هصادر م الرويات مع نظرائها، وذكر

الكالم يف  طصطلحات الفقهية وبسجبانب الفقهي وأصوله واستخدم امل اهتم الشيخ عبداهلل-2
ماعية، جتالعبادات واملعامالت، واألحكام االاآلراء مع احلجج أحيانا يف مس    ائل الفروع، وذكر 

 من خالل تفس    ري اآليات املتعلقة باألحكاممجة أص    ولية س    ياس    ة الش    رعية، واس    تخرج قواعد وال
 .2وتوسع فيه كأهنا موسوعة يف أصول الفقه

ىت والص    رف والش    عر من معاين املفردات؛ حنحو والبالغة الرّكز كثريا على اجلانب اللغوي، ك-3
القول إىل  بيبني األقوال واآلراء وينس    النحوية إال وقف عندها، و  س    ائلامللة  من ال ميرّبه  مس    أ

قائله عدل وأعطى كل ذي حق حقه، وذلك يف حترير مس         ائل النحو، واس          تخرج نكتا بالغية 
، ت واجملازاتس              تعاراودقائق معانيه، بني التش              بيهات واالالقرآن  تكش              ف جوانب إعجاز

 ،عاجماله أص         حاب املوض         م إىل ذلك بيانه ملعاين املفردات مس         تدال مبا ق واألمثال، والبدائع.
 وبالشعر تارة أخرى.

على آراء الفرق من املعتزلة، واجلبية، واخلوارج،  ن عقيدة أهل الس       نة واجلماعة، وردودافع ع-4
 وكذا بني بالشطحات الصوفية والفالسفة، 

ذا جتده من التفاس    ري اليت يقّل فيها ورود الروايات اإلس    رائيلية وليعد الش    يخ عبد اهلل  تفس    ري-5
ينبه على القص      ص واحلكايات اليت نقلت عن أهل الكتاب من اليهود والنص      ارى واليت ال تتفق 

                                                 
 .5، ص1، جاألذهان إلى معاني القرآن رد، املرجع نفسه -1
 تقدم  ذكره يف الفصل الثال َّ -2
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مع هذا الدين احلنيف وخاص  ة اليت تطعن يف عص   مة املالئكة واألنبياء عليهم الص  الة والس   الم، 
سب السور على ح عقيب بعض ها. وهذه القص ص والغزوات جاءت مس لسلة ومرّتبةمع حتري وت

 واآليات القرآنية. 
اليت ورد ذكرها يف القرآن أو اإلشارة إليها   جتد الشيخ عبداهلل يفصل القول يف غزوات النيب-6
 أحد وغريَها من الغزوات.و بدر ك
 ية والفقهية.فوائد اللغو بال قراءات السبعة يف تفسريهلتزم الشيخ عبداهلل بذكر الوقد ا-2
؛ حىت لقرآنس              ائل يف مباح َّ العلوم ااملمن  اً لق ة بعلوم القرآن تن اول كثري ويف املب اح  َّ املتع-1

 نظما ونثرا وهو جدير يف هذا الباب. ألف
تطراد يف ذكر سبه بعض املفسرين من التطويل واال حتاش ى الشيخ عبد اهلل يف تفسريه ما أولع-2

يات، وَل يكرر املس  ائل اض  يوالر  بعض األمور اليت ال عالقة هلا بالتفس  ري كالعلوم العقلية والطبيعية
اليت حتدث عنها يف مكان، وأحيانا حييلك إىل كتب علماء آخرين إذا كانت املس         ألة حتتاج إىل 

َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم : مزيد من التفص     يل والتوض     يح، وعلى س     بيل املثال قوله تعاىل
"حس   ناته مجع موزون أو ما يوزن به محع ميزان واألول أوجه  قال الش   يخ عبد اهلل: 1اْلُمْفِلُحونَ 

 وعلى الث    اين فجمع    ه للتفخيم أو لكثرة املوزون في    ه وهو األص              ح أو متع    دد تع    دد األمم أو
بى لشيخ شيوخنا طاهر بن إبراهيم يف النظم الك، و األشخاص كما هو معلوم يف كتبنا األصولية
 .2نبغي النظر فيه ملن أراد ذلك"يف السمعيات كالم بليغ رصني جزل فصيح ي

م يف آية  يقول قد سبق الكال آية فإنه يرجعك إىل اآلية أو وإذا عاجل مس ألة ما يف تفسري
ى اْبُن َمْرمَيَ يَا كذا وكذا ومن قوله تعاىل: وُل ا َوِإْذ قَاَل ِعيس         َ رَائِيَل ِإين  َرس         ُ للمِه إِلَْيُكْم َبيِن ِإس         ْ

قًا ِلَما بَ نْيَ يَ  د  ول  يَْأيت ِمْن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَدُ ُمص  َ رًا ِبَرس  ُ ، وقال الش  يخ عبد 3َديم ِمَن الت مْورَاِة َوُمَبش   
َ  َوَما تقدم يف س      ورة األنعام ومرمي ولقوله تعاىل: اهلل: اِن قَ ْوِمِه لِيُبَ ني  بِِلس      َ ول  ِإالم ْلَنا ِمْن َرس      ُ  أَْرس      َ
 كذا وكذا.، وهكذا كما تقدم يف سورة   4هَلُمْ 

                                                 
 (.1) سورة األعراف اآلية: -1
 .3، ص 1، جضياء التأويل في معاني التنزيلعبد اهلل بن فودي، السابق، يف  -2
 (.6) سورة الصف اآلية: -3
 .126، ص 4، ج املرجع نفسه (،4) راهيم االية:سورة اب -4
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وخاص     ة يف أس     باب  1يعتب تفس     ريه من التفاس     ري اليت قل فيها ذكر األحادي َّ املوض     وعة،-12
النزول وفض      ائل القرآن، ومع ذلك َل َيل منها، وهذه بعض األمثلة على ذلك يف تفس      ريه عند 

رُِفوا وَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن ب َ  قوله تعاىل: ، قال الش            يخ عبد 2َواًمانْيَ َذِلَك ق َ َوالمِذيَن ِإَذاأَنْ َفُقواَلَْ ُيس            ْ
عتدال، وحال الص حابة ال يأكلون إال لس  د جوعتهم وال يلبس ون إال س  رتا اال اهلل:كان حاله 

الس  وق فاش  رتى قميص  ا خبمس  ة دراهم فرأى يف كمه  اهتم وقد دخل علي بن أيب طالب ر لعو 
مسعت رسول " بارك اهلل فيك علي:"أنت جمنون فقال له  طوال فقال للبائع اقطع من كمه فقال:

 جوح املش    هوروذكر ذلك احلدي َّ املر 3"اليكمل إميان املرء حىت يقال فيه إنه جمنون" يقول اهلل
 .5وهذا ليس من كالم النيب  4"رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكب"

ا يكون ه ماملعهود عند املفس   رين من الس   لف، وهو أش   ب ومن ذلك بعض اآليات على غري-13
، وقال الش          يخ عبد اهلل:"  6َكظُُلَمات  يف َِبْر جلُ يٍّ  َأوْ  بقول الباطنيية كتفس          ريه لقوله تعاىل:

 2قلب، واملوج ضاللة والسحاب شهوته". األعمال الفاسدة والبحر اللجي: الطلمات:
اهلل قربة  ارزقن ومن ذلك ذكره بعض البدع كقوله عند ما ختم تفسري سورة آل عمران قال:-14

 .  1وجماورته يف دار رضوانه جباه سيدنا حممد
وقد  له مقام عند اهلل تعاىل ولكن َل يعلمنا أن نس    أله جباه قلت ص    حيح أن النيب 

وال جيوز التوسل بذات الشخص  2وإذا سألت فاسأل اهلل" قال للغالم حني يعلمه اإلسالم وفيه"
  وصفاته، وكالمه تعاىل.إَّنا يتوسل بأعمال الصاحلة، أو بأمساء اهلل

                                                 
 .162يف السابق، ص  اهزبري أبوبكر ماداكي يف رسالته الدكتور الجياوز سبعة أو مثانية كما ذكره وَل  -1
 (.62)  سورة الفرقان اآلية: -2
 .126، ص 4ج  ضياء التأويل في معاني التنزيل،، عبد اهلل بن فودي، يف السابق -3
 .212، ص 4، ج املرجع نفسه -4
العراقي  اهيم بن علية قالهبر إمش      هور على األلس      نة، وهو من كالم واحلدي َّ قال فيه بن حجر يف تس      ديد القوس هو  -5

 .423 ،13دار الكتب العريب، ج، 1، طتاريع بغداد للخطيب البغدادي: وانظر
 (.41) سورة النور اآلية: -6
 .131ص  ،3ج ، املرجع نفسه -2
 .161، 1ج ، املرجع نفسه -1
 .223ص ، 1، جمسند امام أحمدالسابق، أمحد بن حنبل، يف  -2
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وق د ينق ل كالم ع اَل ويرتك  ه وال يعلق علي ه، وانظر م انق  ل عن ابن العريب يف تفس              ريه عن د قول  ه 
ِلنيَ  تعاىل: اراً "قص   دت قبه مر  قال ابن العريب ، وقال الش   يخ عبد اهلل:1َوِإنم ُلوطًا َلِمَن اْلُمْرس   َ

وبت به وتقربنا إىل   األقصى إىل قباخلليلال أحص يها بقرية جيحون يف سريي من املسجد 
"وهبا قبره  ألماين"وهكذا ما نقل يف غاية ا اهلل مبحبته ودرس   نا كثرياً من العلم عنده واهلل ينفعنابه

يزار يف املوص              ل يقطع بينهم ا، وق د أورده ا وس              ك ت عن ذلك، وما إخال ذلك إال تأثريات 
 واألولياء.التصوف من أصحا ب الطرق عبدة القبور واأل 

 المؤاخذ من تفسيررداألذهان إلى معاني القرآن خامسا:
التفس   ري يف قيميته العلمية مع ذلك أن الش   يخ جومي وقع فيما وقع غريه يف  تقدم عن هذا كما

من املوض وعات، أبرز منها إلغاء بعض التعليقات والشرح اليت تدل على ورود،  عديد يفتفس ريه 
 وله تعاىل:يف ق من اآليات واألحادي َّ، واآلثار على س     يبل املثال:ثبوت ما ذكر يف الكتاب  أو
واًل  َكَما ْلَناِفيُكْم َرس     ُ إَتاما كإَتا مها  ما مص     درية متعلق بأَت نعميت، أي: وقال: 2ِمْنُكمْ  أَْرس     َ

ويقول س   عدي يف  3،معش   رالعرب أوالناس وَل يكن مَلكاً لئال تنفروا منه لعدم بإرس   النا حممدا 
ببدع س ذلك لش     رائع والنعم املتتامة لي"إن إنعامنا عليكم باس     تقبال الكعبة وإَتامها با تفس     ريه:

 إليكم هذا امن إخس      اننا وال بأوله، بل أنعمنا عليكم بأص      ول النعم ومتماهتا، فأبلغها إلرس      الن
 4الرسول الكرمي منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه".اه 

 فقلت على هذا الوص      ف الذي وص      فه الش      يخ س      عدي رمحه اهلل يكون املراد بقوله 
واًل ِمْنُكمْ  َكَما ْلَنا ِفيُكْم َرس     ُ من العرب، بل من أش     رف   هم العرب ألن نبينا حممدا أَْرس     َ

ُهْم  قبيل  ة من العرب لقول   ه تع  اىل: واًل ِمن ْ ُلوُهَو ال  مِذي بَ ع  َ ََّ يف اأْلُم ي نَي َرس              ُ ِه عَ  يَ ت ْ ات   ِ َلْيِهْم آي  َ
اَلل  ُمِبني   يِهْم َويُ َعل ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي ض      َ ، وغريها من اآليات 5َويُ زَك 

 .فضل أو شرف النيب على اليت تدل 

                                                 
 (.132) سورة الصفات اآلية: -1

 (.151) سورة البقرة اآلية: -2 
تيســيرالكريم الرحمن في تفســير كالم المنان،  ه                 (،1326 ت) انظرعبد الرمحن بن ناص   ر بن عبد اهلل الس   عدي، -3

 .22، ص 1م(، ج 2111-ه  1421)  ،1ط مؤسسة الرسالة،
 .22، ص 1ج الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، تيسير، املرجع نفسه -4
 (.2) سورة اجلمعة اآلية: -5
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اَليُ َؤاِخذُُكُم  :قوله تعاىليف وإلغاء بعض آراء أهل احلدي َّ، واملذاهب األخرى لبعض املس      ائل 
َبْت قُ ُلوُبُكْم َواللمُه َغُفور  َحِليم   وأما الغموس ، 1اللمُه بِاللمْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َكس              َ

  2ستغفار،لب منه التوبة واالكفارة، ويط يعرف خالفه، ففيه اإلمث وال يءبأن حيلف على ش
أعظم  هي: ني الغموس ال كفارة عليها، قالواإىل أن اليمفقل ت ذه ب مجهور أهل العلم 

ِه ْبِن  ِد الل  م من أن تغفر كم  ا ثي  ت ذل  ك أح  ادي   َّ كثرية من الكب  ائر ومن ذل  ك ح  دي   َّ َعْن َعب  ْ
رَاُك بِاللمِه َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوقَ ْتُل الن مْفِس َواْليَ   َعْمر وَعْن النميب   ش   ْ  3نُي اْلَغُموُس(مِ )قَاَل اْلَكَبائُِر:اإْلِ

"وأما األكثرون فقالوا هذه أعظم من أن تكفر، وهذا قول  ش              يخ اإلس              الم ابن تيمية وقال:
ب والكبائر الكفارة يف الس        رقة والزنا وش        ر  قالوا: ؛عنه وأيب حنيفة، وأمحد يف املش        هورمالك، 
 .خرىاأل املذاهبإلغاء بعض آراء أهل احلدي َّ، و  لة هوأاملسوهكذا تتبعُت يف  4اخلمر"

 عاً لألص ل )تفسريتب فيما يتعلق بآيات األمساء وص فات اهلل تعاىل: س ائل العقديةعن املو 
 وقوله: ،5فَِإنم اللمَه اَلحيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ  قوله تعاىل: يف اجلاللني( فمثال ذلك  يف نفي ص  فة احملبة

 حيُِبُّ الظماِلِمنيَ  َواللمُه اَل،6 هم أي ال حيب ل فيه إقامة الظاهر مقام املض      مر:ويف اآلية اآلوىل قا
وطي حيب الظاملني أي يعاقبهم وهكذا عّطل اجلاللني الس              ي مبعىن أنه يعاقبهم، واآلية التالية ال

 2صفة البغض، وصرفها عن ظاهرها إىل العقاب.
احملبة،  فالعقاب الزم عدم ؛ن يعاقبهمفقلت والص         واب أن من نتائج عدم حمبة اهلل هلم أ

ُتهُ  ويف قول ه تع اىل:، وليس هو مرادفه ا يًعا قَ ْبض              َ ا قَ َدُروا الل مَه َحقم َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ أي:  َوم َ
َماَواُت َمْطوِيمات  بَِيِميِنهِ مقبوض  ة له، يف ملكه وتص  رفه  ْبَحانَُه  أي بقدرته يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالس  م س  ُ

  ،1 َعمما ُيْشرُِكونَوتَ َعاىَل 

                                                 
 (.225) سورة البقرة اآلية: -1
 .45، ص 1ج األذهان إلى معاني القرآن رد، أبوبكر حممود جومي السابق،يف  -2
 .132، ص 1(، ج 6625) برقم احلدي َّصحيح البخاري، السابق، حممد بن إمساعيل، يف  - 3
 .446، ص 2،  جمجموع الفتاوىالسابق، عبد احلليم شيخ اإلسالم ابن تيمية، يف  -4
 (.32) سورة آل عمران اآلية: - 5
 (.52) سورة آل عمران اآلية: -6

 .45، ص 1ج األذهان إلى معاني القرآن رد، بكر حممود جومي السابق، أبويف  -2
 (.62) سورة الزمر اآلية: -1
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همه اللفظ، وخالف ملا ف فقلت ليس             ت القدرة هي معىن اليمني، فهذا عدول وفرار عن ظاهر
ء "وما عظم اهلل حق عظمته، هوال حي َّ قال: ؛الطبي قاله ابن جرير الس       لف، والص       واب ما

يًعا :ثان وقولهو إىل عبادة األاملش         ركون باهلل الذين يدعونك  ُتهُ  َواأْلَْرُض مجَِ  َياَمةِ يَ ْوَم اْلقِ  قَ ْبض         َ
َماَواتُ  يقول تعاىل ذكره واألرض كلها قبض  ته يف يوم القيامة  َمْطوِيمات  بَِيِميِنهِ  كلها  َوالس  م

، وروي َمْطوِيمات   ، واألرض مرفوعة بقولهيَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ف اخلري عن األرض منته اه عن د قوله
أهنم كانوا يقولون األرض والس          موات مجيعا يف  ومجاعة غريه:عن ابن عباس رض          ي اهلل عنهما 
 1ه  .إ ضون يف مشاله"ر بل السموات يف ميينه، واأل ميينه يوم القيامة، وقال اآلخرون:

اق   ويف قوله تعاىل: ُف َعْن س  َ هو عبارة عن ش  دة األمر يوم القيامة  ، وقال:يَ ْوَم ُيْكش  َ
َتِطيُعونَ  س      اقللحس      اب واجلزاء، يقال كش      فت احلرب عن  ُجوِد َفاَلَيس      ْ  2َويُْدَعْوَن ِإىَل الس      ُّ

فقلت املراد يف اآلية أن اهلل تعاىل يكش    ف عن س    اقه يوم القيامة ليس     جد كل مؤمن ومؤمنة، ملا 
َي اللمُه َعْنُه قَاَل مسَِْعُت النميبم  ورد عن النيب  ِعيد  َرض     ِ ُف َرب َُّنا عَ  يَ ُقوُل: َعْن َأيب س     َ  نْ )َيْكش     ِ

نْ َيا رِيَاًء َومُسْعَ  ُجُد يف الدُّ ُجُد َلُه ُكلُّ ُمْؤِمن  َوُمْؤِمَنة  فَ َيب َْقى ُكلُّ َمْن َكاَن َيس        ْ اِقِه فَ َيس        ْ ًة فَ َيْذَهُب س        َ
 لة.أوهو الراجح الصحيح يف املس 3لَِيْسُجَد فَ يَ ُعوُد َظْهرُُه طَبَ ًقا َواِحًدا(

َماِء ِإىَل اأْلَْرضِ اأْلَْمَر  يَُدب  رُ  قوله تعاىل: ويف إِلَْيِه يرجع األمر والتدبري مُثم يَ ْعرُجُ  ِمَن الس م
َنة  ممما تَ ُعدُّونَ  وهذا التفس   ري هلذه الكلمة فرار من ص   فة العلو إىل  ،4يف يَ ْوم  َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف س   َ

واب عندي بالص    ش    يء آخر، والص    واب ما قاله ابن جرير الطبي قال: "وأوىل األقوال يف ذلك 
إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ذلك اليوم  يدبر األمر من املاء معناه: قول من قال:

يف عروج ذل  ك األمر إلي  ه ونزول  ه إىل األرض ألف س              ن  ة مم  ا تع  دون من أي  امكم، مخس مئ  ة يف 
 5النزول، ومخس مئة يف الصعود ألن ذلك أظهر معانيه، وأشبهها بظاهر التنزيل".

                                                 
 .324، ص 21ج جامع البيان في تأيل آي القرآن،حممد ابن جرير الطبي، يف السابق،  -1
 (.42) سورة القلم اآلية: -2
 .152،  ص 6( ج 4212، برقم احلدي َّ )صحيح البخاريالسابق، حممد بن إمساعيل، يف  -3
 (.5) اآلية: ةسورة السجد -4
 .162، ص 21، ج يل آي القرآنو البيان في تأجامع حممد ابن جرير الطبي، يف السابق،  -5
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رُُه  يف يَ ْوم  َكاَن ِمْقَداإىل مهبط أمره من الس            ماء  تَ ْعرُُج اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح إِلَْيهِ  وقوله تعاىل:
يصعد إىل اهلل تعاىل،  والصواب أن يقال:إن املالئكة والروح هوجبيل ،1مَخِْسنَي أَْلَف َسَنة  

 أي إىل اهلل تعاىل. اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح إِلَْيهِ تَ ْعرُُج واهلاء ضمري عائد على اهلل يف قوله 
َماءِ  ويف قوله تعاىل: قال الش   يخ أبوبكر جومي هذه اآلية كغريها  ،2أَأَِمْنُتْم َمْن يف الس   م

 والكالم نيس تهزاء، والسخرية، واملكر والوجه، واليد والعاآليات املتش اهبات مثل يف ص فة االمن 
تَ َوىس         تواء والس         اق وكما تقدم واال ، "فإننا نؤمن هبا كما ورد مع 3الرممْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اس         ْ

إمام لكن ماذا قال و  .شكل مما يعين جتسيما أو تشبيهاً"اعتقادنا بأن اهلل تعاىل منزه عن كل ما ي
َماءِ  املفس         رون ابن جرير الطبي، يقول تعاىل ذكره، َأْن  نأيها الكافرو  أَأَِمْنُتْم َمْن يف الس         م

َف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذاِهَي ََتُورُ  أَْم  فإذا األرض تذهب بكم وجتيء وتض           طرب، يقول: ََيْس           ِ
 ،4َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا اهلل وهو أَِمْنُتْم َمْن يف السمَماءِ 

اجلماعة و ن هذه اآليات ليس فيها أدىن إش كال بدالً من الشبهة ألن أهل السنة إفقلُت 
آمنوا بأن اهلل تعاىل يف الس    ماء على عرش    ه فوق عباده، كما دل عليه الدليل على ذلك ما ثبت 

ِعيد  اخْلُْدرِي  قوله من  يف الص            حيحني )َأالَ تَْأَمُنوين َوأَنَا أَِمنُي َمْن يف  فَ َقاَل:  حدي َّ َأيب س            َ
  5السمَماِء(،

الس              م  اء، وعلم  ه يف ك  ل مك  ان"وقي  ل البن  وق  ال م  ال  ك بن أنس رمح  ه اهلل:"إن اهلل يف
املبارك: مباذ نعرف ربنا؟ قال:"بأنه فوق مساواته على عرش    ه، بائن من خلقه، وبه قال أمام أمحد 

 6بن حنبل.

                                                 
 (.4) سورة املعارج اآلية: -1
 (.12-16) سورة امللك اآلية: -2
 (.5) سورة طه اآلية: -3
 .513، ص 23ج املرجع نفسه،  -4
 ، يف باب بع َّ علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه، برقم احلدي َّصحيح البخاريالسابق، حممد بن إمساعيل، يف  -5
 .163، ص 5ج ( 4351)
 قطف الثمره (، 1312انظر حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري، أبو الطيب، املتويف) -6

، 1اململكة العربية السعودية، ط، -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، في بيان عقيدة أهل األثر
 ه (،1421)
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القول يف الس      نة اليت أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل س      فيان،  وقال اإلمام الش      افعي:
رس       ول اهلل، وأن اهلل على عرش       ه يف  اله إال اهلل، وأن حممداإلقرار بش       هادة ال إ ومالك وغريَها:

وقال أبو حنيفة رمحه  1السماء، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إىل السماء الدنيا كيف شاء.
 جاءتاليت  خذاملآوهذه أهم النقاط على بعض  2من أنكر أن اهلل يف الس    ماء فقد كفر". اهلل:"

 إىل معاين القرآن. األذهان رد يف تفسري
 ضياء التأويل تفسيرفي  المآخذ سادساا:

كماتقدم عن هذاالتفس     ري يف قيميته العلمية مع ذلك أن الش     يخ عبد اهلل وقع فيما وقع غريه يف 
بعاً من أصله آيات األمساء وصفات اهلل تعاىل:تفيما يتعلق بالعقيدة من من املوضوعات، تفسريه 

 مصارده اليت نقل منه.و 
 3لس    لف،الص    فات على طريقة ا آيات والش    يخ عبد اهلل بن فودي جتده أحيانا يف بعض

الوجه الذي  س    توء يليق به علىالمني من األش    اعرة وغريهم، ويقول ويف أغلبها على طريقة املتك
ت  ارة يقول كن  اي  ة عن إجراء األحك  ام يف املل  ك وامللكوت، ومرة يقول معن  اه ت  دبري و عن  اه أحي  ان  ا 
َماَواِت  هاك بعض األمثلة يف تفس  ريه عند قوله تعاىل:الكائنات و  ِإنم َربمُكُم اللمُه المِذي َخَلَق الس  م

تَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  تمِة أَيمام  مُثم اس   ْ س   توء ا" الش   يخ عبداهلل بن فودي: حي َّ قال: ،4َواأْلَْرَض يف س   ِ
تَ وَ الل  مُه ال  مِذي َرَفَع الس              م  ويف قول  ه تع  اىل:، 5يليق ب  ه" ا مُثم اس              ْ د  تَ َرْونَ ه  َ اَواِت ِبَغرْيِ َعم  َ ى َعَلى م  َ
م يف كناية عن إجراء األحكا هو "اس  توء يليق به أو الش  يخ عبد اهلل بن فودي: ، قال:6اْلَعْرشِ 

 2".امرهامللك جيلس على سريره مث يظهر أو امللك وامللكوت بالتدريب واحلفظ فإن 

                                                 
 .464، ص 1، جمجموع فتاوى ابن تيميةالسابق، شيخ اإلسالم ابن تيمية عبد احلليم، يف  -1
عربية مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة ال ،إثبات صفة العلوعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة،  :انظر -2

 .112-116، ص 1م(، ج1211 -ه 1412، ) 1السعودية، ط، 
يف الكتاب والسنة،  أثبته له رسوله  حابة ومن تبع طريقهم يف إثبات الصفات ما أثبته اهلل لنفسه أوالصاحل من الص -3

 هو السميع البصري.و  يءاهلل ليس كمثله شأن زعموا  وطريقة املتكلمني أي الذين سلكوا هنج التأويل فرارا من التشبيه كما
 (.3) سورة يونس اآلية: -4
 .115، ص 2، جضياء التأويل في معاني التنزيلفودي،  السابق، عبد اهلل بنيف  -5
 (.2) سورة الرعد اآلية: -6
 .113، ص 2جاملرجع نفسه،  -2
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يف أن اهلل فوق العرش بائن من  األمة وأقوال علماءنص      وص الكتاب والس      نة ت ض      اوقد اس      تف
َف ِبُكُم اأْلَْرَض  :تعاىل خلقه كما يليق جبالله وعظمته، قال: َماِءَأْن ََيْس         ِ أَأَِمْنُتْم َمْن يف الس         م

تَ ْعَلمُ  ًبا َفس    َ َل َعَلْيُكْم َحاص    ِ َماِء َأْن يُ ْرس    ِ ومن ،1َن َكْيَف َنِذيرِ و فَِإَذا ِهَي ََتُوُر أَْم أَِمْنُتْم َمْن يف الس    م
وُل اللمِه  فمثال الس    نة قول النيب   "أَْيَن اللمُه؟ فَ َقاَلْت: حدي َّ اجلارية ملا س    أهلا فَ َقاَل هَلَا َرس    ُ
َماِء قَاَل: وُل اللمِه قَاَل: َمْن أَنَا؟ قالت: يف الس             م ة "، من رواية أبو أَْعِتْقَها فَِإن مَها ُمْؤِمنَ  أَْنَت َرس             ُ

 2الزهري.مصعب 
َد ْبَن  أم  ا أقوال األئم  ة رمحهم اهلل يف ه  ذا الش              أن فمثال قول م  ال  ك بن أنس، ق َ اَل:حُمَم  م

، َفَجاَء مسَِْعُت حَيَْ  ْبَن حَيَْ ، يَ ُقوُل:ُكنم  الن مْيَسابُورِيم، يَ ُقوُل: َعْمرِو ْبِن النمْضرِ  ا ِعْنَد َماِلِك ْبِن أََنس 
تَ َوى ْبِد اللمهِ أَبَا عَ  يَا َرُجل  فَ َقاَل: تَ َوى؟ قَاَل: الرممْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اس     ْ َفَأْطَرَق َماِلك   َكْيَف اس     ْ

اُء مُثم قَاَل: ُه، َحىتم َعاَلُه الرَُّحض         َ ُر مَ  رَْأس         َ ، َواْلَكْيُف َغي ْ ُر جَمُْهول  ِتَواُء َغي ْ ميَاُن ِبِه ااِلس         ْ ، َواإْلِ ْعُقول 
َؤاُل َعْنُه  ، َوالس  ُّ ْيخُ َواِجب  َوَعَلى ِمْثِل َهَذا  :ِبْدَعة ، َوَما أَرَاَك ِإالم ُمْبَتِدًعا، َفَأَمَر ِبِه َأْن ََيْرَُج قَاَل الش  م

تْ َياِن َوالن  ُزوِل، قَاَل ال أََلِة اْلَمِجيِء َواإْلِ ِتَواِء َويف َمس      ْ أََلِة ااِلس      ْ  لمُه  تعاىل:َدرََج َأْكثَ ُر ُعَلَمائَِنا يف َمس      ْ
 اَء اَوج َ ف   ا ص              َ ف   َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالم َأْن يَْأتِيَ ُهُم اللمُه يف ظَُلل  ِمَن  َوقَاَل: ،3َرب َُّك َواْلَملَ ُك ص              َ

 . 4اْلَغَمامِ 
 5"أمره" ن فودي قالاهلل ب الرّب سبحان وتعاىل، أن الشيخ عبد ئصفة اجملعن  ويف تفسريه

 جميئا ئكمثل جميء البشر، فإنه تعاىل جيس  وهذا أيضا تأويل والبد أن يعرف أن جمي ء الرب لي
كرت جميء أمره فقد جاءت آيات أخر ذ  ال تشبيه وال تعطيل، مث قوله جمئكيف، و  يليق به بال

، ويف ذكر آية 6َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالم َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْويَْأيتَ أَْمُر َرب كَ  الرب وهي قوله تعاىل:
                                                 

 (.12-16) سورة امللك اآلية: -1
ه (، موطأ اإلمام مالك، يف باب ما جيوز 122)  مؤطأ مالك، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين املتوىف :انظر -2

، وهو حدي َّ 414، ص 2ه (، ج 1412، )2الرقاب، بشار عواد معروف، حممود خليل، مؤسسة الرسالة، طيف  من العتق
 صحيح جاء يف خمتلف الرويات.

 (.21) سورة الفجر اآلية: -3
أبوبكر البيهقي، أمحد بن احلس  ني بن علي بن موس  ى اخلراس  اين، أبو بكر البيهقي : (، وانظر211) س  ورة البقرة اآلية: -4

  ،  1ه( ج1411، )2بريوت، ط -احملقق:أمحد عصام الكاتب، داراآلفاق اجلديدة عتقاد،االه (، 451) :املتوىف
 .221، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيلالسابق، عبد اهلل بن فودي، يف  -5
 (.33) سورة النحل اآلية: -6
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ْأيتَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالم َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَماَلِئَكُة أَْو يَ  جميء الرب، واألمر واملالئكة فقال: أخرى يف ذكر
َفُع نَ ْفًسا ِإميَانُ هَ  اَلَْ َتُكْن آَمَنْت َربَُّك َأْو يَْأيتَ بَ ْعُض آيَاِت َرب َك يَ ْوَم يَْأيت بَ ْعُض آيَاِت َرب َك اَل يَ ن ْ

 َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالم َأْن يَْأتِيَ ُهُم اللمُه يف ظَُلل  ِمنَ  يف آية أخرى أيضا يف قوله تعاىل:و  ،1ِمْن قَ ْبلُ 
 .2اْلَغَماِم َواْلَماَلِئَكُة َوُقِضَي اأْلَْمُر َوِإىَل اللمِه تُ ْرَجُع اأْلُُمورُ 

الشيخ عبد اهلل بن : قال ،3َوُهَواْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدهِ  يف قوله تعاىل: يضا ويف صفة العلوا
واآليات  4واخلري". كله يف الشر إليه يرجع األمر األمر فإن من تفرد بالعلوم ونفاذ فودي"

إِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطمي ُب َواْلَعَمُل الصماِلُح  واألحادي َّ يف إثبات هذه كثرية ومن قوله تعاىل
َلة  ِإىَل "قَاَل يَ ْنزُِل َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ُكلم لَي ْ اللمهُ َعْنهُ َأنم َرُسوَل اللمِه  وَعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضيَ ،5يَ ْرفَ ُعهُ 

نْ َيا ِحنَي يَ ب َْقى ثُ ُل َُّ اللمْيِل اآْلِخُر يَ ُقوُل َمْن َيْدُعوين َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيسْ  أَُليِن َفُأْعِطَيُه السمَماِء الدُّ
 .6ُرين َفَأْغِفَر َلُه"َمْن َيْستَ ْغفِ 

يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  َويُْدَعْوَن ِإىَل  قوله تعاىل: ويف صفة الساق كذلك يف تفسريه
"يشتد األمر وكشف الساق كناية  اهلل بن فودي: الشيخ عبد قال: ،2السُُّجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعونَ 
يف  األذهان إىل معاين القرآن، املراد ردّ  تفسري ليه يفإوقد سبق اإلشارة  .1عنه للحساب واجلزاء"

اآلية أن اهلل تعاىل يكشف عن ساقه يوم القيامة ليسجد كل مؤمن ومؤمنة، ملا ورد عن النيب 
 َعْن َأيب َسِعيد  َرِضَي اللمُه َعْنُه قَاَل مسَِْعُت النميبم  ُهُ )َيْكِشُف َرب َُّنا َعْن َساِقِه فَ َيْسُجُد لَ  يَ ُقول  

نْ َيا رِيَاًء َومُسَْعًة فَ َيْذَهُب لَِيْسجُ  َد فَ يَ ُعوُد َظْهرُُه ُكلُّ ُمْؤِمن  َوُمْؤِمَنة  فَ َيب َْقى ُكلُّ َمْن َكاَن َيْسُجُد يف الدُّ
 .2طَبَ ًقاَواِحًدا(

                                                 
 (.151) سورة األنعام اآلية: -1
 (.211) سورة البقرة اآلية: -2
 (.61) ورة األنعام اآلية:س -3
 .262، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيل، عبد اهلل بن فودي، يف السابق -4
 (.11) سورة فاطر اآلية: -5
 .53، ص 2يف باب الدعاء والصالة من آخر، جالجامع صحيح البخاري،  ، حممد بن إمساعيل،السابقيف  -6
 (.43-42) سورة القلم اآلية: -2
 .221، ص 4، جضياء التأويل في معاني التنزيل، نفسه املرجع -1
 .152، ص 6( ج 4212، برقم احلدي َّ )، يف باب من انتظرصحيح البخاري، السابق، حممد بن إمساعيليف  -2
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"نعم ليس كمثله شيء ولكن ال يلزم من إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من  وقال الشيخ األلباين:
ن التشبيه أصال كما ال يلزم من إثبات ذاته تعاىل التشبيه، فكما أن ذاته تعاىل الصفات شيء م

قائق ثابتة تشبه الصفات وهي أيضا ح ال تشبه الذوات وهي حق ثابت، فكذلك صفاته تعاىل ال
تتناسب مع جالل اهلل وعظمته وتنزيهه، فال حمذور من نسبة الساق إىل اهلل تعاىل إذا ثبت ذلك 

إنه ال ف ""ساقه "ساق" أصح من لفظ نا وإن كنت أرى من حي َّ الرواية أن لفظوأ .يف الشرع
تبارك  املعىن هو ساق اهلل فرق بينهما عندي من حي َّ الدراية ألن سياق احلدي َّ يدل على أن
من آية  هل بينكم وبني اهلل وتعاىل وأصرح الروايات يف ذلك رواية هشام عند احلاكم بلفظ:"

  1عم الساق، فيكشف عن ساق"ن تعرفوهنا؟ فيقولون:
قلت والكالم يف صفات اهلل تعاىل يؤخذ من الكتاب والسنة دون غريَها فال نثبت هلل إال 

يف سننه، واألشاعرة يثبتون هلل سبع صفات، وهذا يلزمهم  ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
لكالم عن ك الذات، أن األن الكالم يف بعض الصفات كالكالم يف آخر وكذل ؛أن يثبتوا الباقي

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوُهَو السمِميُع الساق كالكالم عن صفة اليد واإلصبع  والعني واجمليء 
  .2اْلَبِصريُ 

النقاط  موهذه مالمح من تفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل لعبداهلل بن فودي، وأه
بل مسائل كثرية  لة فقطأوليست هذه املس  وقع يف تفسريه،ذ اليتآخعلى بعض املخالفات وامل

يف الفقه واللغة وفروعها والقراءات وبعض القصص اليت أورده فيه، لوال إطالة وخروج عن املنهج 
 واحلدود ألورده مجيعا.

 وجه المقارنة
يما يتعلق خذ عن تفسرييهما وباألخص فمع الشيخ عبداهلل بن فودي يف مآ يتفق الشيخ جومي
ويؤالن  ،تان هلل صفة رب سبحانه وتعاىلبيث حيانا أهنما يثبتان، وأحيانا البآيات الصفات أ

الفقهية  ائلاملسائل كاملس ، أما فيما يتعلق يف سائرت يف الصفات على مذهب األشاعر.تأويال
ريه يف كثري ألن عبداهلل قد حرر تفس ؛جومي بكروغريَها أن عبد اهلل َيتلف عن أيب واللغوية، 

                                                 
بن  حممد ناصر الدين سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،انظر حممد ناصر الدين األلباين،  -1

، عام النشر 6، ج1ه (، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1421احلاج نوح بن جنايت بن آدم، أبو عبد الرمحن:)ت
 .121، ص2م(، ج 1225 -ه   1415)
 (.11) سورة الشورى اآلية: -2
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ومي أما ج ؛ فال يوجد أي مآخذ غري آيات الصفات؛من املوضوعات اً وناقش كثري سائل املمن 
 .املسائل تقدم األمثلة حوهلا فقد وقع يف كثري من

 وجه التقويم العام  ثامنا:

فاألمثلة  .وهبذا أظهر يف تفس     ريه غرر الفوائد ومجع الفرائد، عبد اهلل بن فودي يف التفس     ري
 ية:النقاط اآلتيف 

أزال باجلانب األثري يف تفسريه بني اجململ وقيد املطلق وخص العام و  عبد اهلل اهتم الش يخ -1
الرويات  احلدي َّ وعلومه مجعوب .القرآن بالقرآن اإلش  كال وأوض  ح املبهم وذلك يف تفس  ري

هلل امن كتب احلدي َّ، وأورد أقوال الص   حابة يف تفس   ريه كعبد  املص   ادر مع نظرائها، وذكر
، وهك  ذا أورد أقواالً  عب  اس، وعلي بن أيب ط  ال  ب غريهمبن مس              عود، وعب  د اهلل بن 

لكب    ار تالمي    ذة الت    ابعني كمج    اه    د بن جب، وعط    اء بن أيب رب    اح، وقت    ادة بن دع    ام    ة 
 السدوسي.

ط بس      املص      طلحات الفقهية و باجلانب الفقهي وأص      وله واس      تخدم  اهتم الش      يخ عبد اهلل -2
لعب   ادات واملع   امالت، أحي   ان   ا يف ااآلراء مع احلجج الكالم يف مس                ائ   ل الفروع، وذكر 

 يتعلق بالس       ياس       ة الش       رعية حنو مما اعية كالنكاح والطالق، واجلنايات؛جتمواألحكام اال
عدم تولية املرأة اإلمامة وواجبات احلكام، مث اس             تخرج قواعد الفقه وأص             وله من خالل 

الفة، املخ مإال لص      ارف، ومفهو  تفس      ري اآليات املتعلقة باألحكام كاألمر للوجوب والفور
واألصل يف األشياء اإلباحة. وهكذا أشار إىل معىن الصوم واالعتكاف واخلشوع واخلضوع 

ص  طالح، يف تناوله الفروع الفقهية، ويرجح مذهب اإلمام مالك غالبا حس  ب البيئة يف اال
 .االيت عاش فيه

فقد  فردات؛والصرف والشعر من معاين املنحو والبالغة الّكز كثريا على اجلانب اللغوي، كر  -3
لتفس   ري س   ائل النحوية من خالل اامللة  من ميرّبه  مس  أ حىت ال كثرياي  اهتم باجلانب النحو 

ب كل قول إىل قائله عدل وأعطى كل ذي حق ها، وبني األقوال واآلراء ونس  إال وقف علي
حقه، وذلك يف حترير مس          ائل النحو، واس          تخرج نكتا بالغية تكش          ف جوانب إعجاز 

ض    م س    تعارات واجملازات، واألمثال، والبدائع، و عانيه، بني التش    بيهات واالدقائق مالقرآن و 
 ة أخرى.وبالشعر تار  ،إىل ذلك بيانه ملعاين املفردات مستدال مبا قاله أصحاب املعاجم
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على آراء الفرق من املعتزلة، واجلبية، واخلوارج، وكذلك  دافع عن عقيدة أهل الس              نة ورد -4
 عبد اهلل يخولكن الش   ؛انكارهم بع َّ األجس  اد هوالفالس  فة في ، بالش  طحات الص  وفيةبنيم 
ة السلف ريقس تواء على طال، َل يثبت إال ص فة ااهلل وجدته يف باب الص فات أش عريارمحه 

أثبته  جبالله من غري تش     بيه وال تكييف وال حتريف وال تعطيل كماالص     احل إثباتا كما يليق 
طريقتهم، وعلى طريقة أهل الس          نة واجلماعة  هلا علىأما باقي الص         فات فقد أو  .النيب 

له  لس              حروا ،وأن العني حق ،أحي ان ا يف باب اإلميان ومتعلقاته كاإلميان بكرمات األلياء
ن  ه يرى أن إال أ ؛ويثب  ت ع  ذاب القب، واإلمي  ان يزي  د ب  الط  اع  ة وينقص ب  املعص              ي  ة ،ت  أثري

 يدية.األعمال ال تدخل يف مسمى اإلميان وهو يف هذا على هنج املاتر 

ة ولذا جتده ينبه فيها ورود الروايات اإلسرائيلي خ عبد اهلل من التفاس ري اليت يقلتفس ري الش ي -5
 ال واليت ،على القص            ص واحلكايات اليت نقلت عن أهل الكتاب من اليهود والنص            ارى

ال دين احلنيف وخ اص              ة اليت تطعن يف عص              م  ة املالئك ة واألنبي اء عليهم  تتفق مع ه  ذا
الناس عدواة للمؤمنني، ومن ذلك القص      ص  تكنة ص      دور اليهود وهم أش      د الس      الم، ملا

املوض  وعية كقص  ة الغرانيق، ومع حتري الش  يخ يف ذلك فقد ذهل عن بعض  ها كالرويات يف 
 َل يعقب عليها. قصة أيوب

قرآن أو اإلشارة ها يف الاليت ورد ذكر   وجتد الش يخ عبد اهلل يفصل القول يف غزوات النيب -6
 .ةومسلسل ةوأحد وغريَها، مرتّب إليها كبدر

 ،هية، وكتبهالقراءات السبعة يف تفسريه للفوائد اللغوية والفق لتزم الشيخ عبد اهلل بذكراوقد  -2
ي املش  هورة ألهنا ه ؛إن ش  اء اهلل خط املغاربة، وترى ص  ورهتا يف آخر البح َّعلى  تص  رقوا

 ه اهلل.ورش عن نافع املدين رمحيكتفون برواية فقراءة القرآن  أما .واملنتشرة يف املنطقة

ويف املباح َّ املتعلقة بعلوم القرآن تناول آراء العلماء يف الناس            خ واملنس            وخ، وأس            باب  -1
ويرى أن الس          نة تنس          خ  ،النزول، وقد ظهر موفقه وهو على منهج أهل الس          نة يف ذلك

م يهتس              ور وآخر م انزل منها، و القرآن، ويف نزول القرآن ذكر أول م ا نزل من اآلي ات وال
س    ور  وأش    ار إىل فض    ائل بعض بني الس    ور واآليات والربط بينها. بذكر املناس    بات أيض    ا

يات فيها ض            عف وبعض            ها من امن الرو  رياالقرآن أو اآليات، وَل يكثر من ذلك ألن كث
 تفص  يل يف بح َّوَل ي ين وعدد اآليات يف كل س  ور القرآن.املوض  وعات، وكذا املكي واملد
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ألَهية علوم و  "اهلل أعلم مبراد ذلك" ح الس      ور، واقتص       ر على لفظاحلروف املقطعة يف فوات
وسلك  لة املفاتيح.القرآن ألف ثالثة كتب يف ذلك الفرائد اجلليلة، ومفتاح التفس ري، وسال

 مسلكاَل يسبقه أحد من قبل.

جال الرتبية واإلص  الح حي َّ اس  تخرج من ذلك فوائد من تفس  ريه مب واهتم الش  يخ عبد اهلل -2
ص     ب، وفض     ل العلم والكتابة واملواس     اة بني املس     اكني والفقراء وجمالس     تهم، يف لآليات كال

 اإلنفاق، ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وفية كالرس   الة للكتب الص    بية الص   وفية وذلك من خالل مطالعهوتأثر الش   يخ عبد اهلل بالرت  -11
ن ب يهتم بذكر ش     يء مالقش     ريية، ولطائف اإلش     ارات، وإحياء علوم الدين، وهبذا الس     ب

 إشاراهتم يف تفسريه.

س   تطراد يف به بعض املفس   رين من التطويل واال حتاش   ى الش   يخ عبد اهلل يف تفس   ريه ما أولع -11
اض          يات، وَل يذكر بعض األمور اليت ال عالقة هلا بالتفس         ري كالعلوم العقلية والطبيعية والر 

ذا   كت  ب علم  اء آخرين إيكرر املس               ائ  ل اليت حت  دث عنه  ا يف مك  ان، وأحي  ان  ا حييل  ك إىل
َفَمْن ه تعاىلوعلى س  بيل املثال قول .اج إىل مزيد من التفص  يل والتوض  يحكانت املس  ألة حتت

ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
حس            ناته مجع " قال الش            يخ عبد اهلل بن فودي: 1

ة فجمع    ه للتفخيم أو لكثر ع ميزان واألول أوج    ه وعلى الث    اين مجموزون أو م    ا يوزن ب    ه 
املوزون فيه وهو األص              ح أو متعدد تعدد األمم أو األش              خاص كما هو معلوم يف كتبنا 
األص      ولية ولش      يخ ش      يوخنا طاهر بن إبراهيم يف النظم الكبى يف الس      معيات كالم بليغ 

 .2رصني جزل فصيح ينبغي النظر فيه ملن أراد ذلك"

ة  يرجعك إىل اآلية أو يقول قد س    بق الكالم يف آي وإذا عاجل مس    ألة ما يف تفس    ري آية فإنه -12
ولُ  ومن ذلك قوله تعاىل: ،كذا وكذا رَائِيَل ِإين  َرس  ُ ى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبيِن ِإس  ْ اللمِه  َوِإْذ قَاَل ِعيس  َ

ول  يَْأيت ِمْن ب َ  رًا ِبَرس  ُ قًا ِلَما بَ نْيَ َيَديم ِمَن الت مْورَاِة َوُمَبش    د  ِدي امْسُُه َأمْحَدُ عْ إِلَْيُكْم ُمص  َ
وقال  .3

َوَماأَْرَسْلَنا ِمْن َرُسول   تقدم يف سورة األنعام ومرمي ولقوله تعاىل: الشيخ عبد اهلل بن فودي:

                                                 
 (.1) سورة األعراف اآلية: -1
 .3ص  ،1، جأويل في معاني التنزيلضياء التبن فودي،  عبد اهللالسابق، يف ا -2
 (.6) سورة الصف اآلية: -3
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َ هَلُمْ  اِن قَ ْوِمِه لِيُبَ ني  بِِلس     َ س     تطراد ينس     ي بعض     ه ليك ألن كثرة الكالم واالا، وهكذا دو  1ِإالم
 كذا.و  أحيانا بقوله لقد تقدم يف سورة كذا ويعببعضا فخري الكالم ما قل ودل، 

أس      باب  األحادي َّ املوض      وعة وخاص      ة يف اليت قّل فيها ذكر يعتب تفس      ريه من التفاس      ري -13
 س   ريهعض األمثلة على ذلك يف تفوهذه ب ائل القرآن، ومع ذلك َل َيل منها.النزول وفض   
رُِفوا  قوله تعاىل: قال الش       يخ  .2اًماوَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ وَ َوالمِذيَن ِإَذاأَنْ َفُقواَلَْ ُيس       ْ

لس              د جوعتهم وال  عتدال، وحال الص              حابة ال يأكلون إالاال عبد اهلل: كان حاله 
الس       وق فاش      رتى قميص       ا   دخل علي بن أيب طالب اهتم وقدر يلبس      ون إال س      رتا لعو 

فقال له  "أنت جمنون فقال: ،خبمس   ة دراهم فرأى يف كمه طوال فقال للبائع اقطع من كمه
"اليكمل إميان املرء حىت يقال فيه إنه  يقولمسعت رس            ول اهلل " بارك اهلل فيك علي:
"رجعنا من اجلهاد األص              غر إىل اجلهاد  وذكر ذل ك احل دي  َّ املروج املش              هور 3جمنون"
  .5النيب  وهذا ليس من كالم .4"األكب

شبه ما أ ى غري املعهود عند املفسرين من السلف، وهولريه بعض اآليات عومن ذلك تفس -14
، وقال الشيخ عبد  6َأْو َكظُُلَمات  يف َِبْر جلُ يٍّ   يكون بقول الباطنيية كتفسريه لقوله تعاىل:

قل  ب، واملوج ض              الل  ة  اللجي:األعم  ال الف  اس               دة والبحر  لم  ات:ظ"ال اهلل بن فودي:
 2والسحاب شهوته".

ا اهلل رزقن ومن ذلك ذكره بعض البدع كقوله عند ما ختم تفس         ري س         ورة آل عمران قال: -15
له مقام عند  ، قلت ص  حيح أن النيب  1 قربة وجماورته يف دار رض وانه جباه س يدنا حممد

ذا "وإ وقد قال للغالم حني يعلمه اإلسالم وفيه  اهلل تعاىل ولكن َل يعلمنا أن نسأله جباه
                                                 

 .126ص ، 4، ج ضياء التأويل في معاني التنزيل، بن فودي اهلل عبد السابق، يف  (،4) راهيم االية:سورة اب -1
 (.62)  سورة الفرقان اآلية: -2
 .126ص ، 4ج  ،املرجع نفسه -3
 .212ص ، 4ج ، املرجع نفسه -4
قال فيه بن حجر يف تس      ديد القوس هو مش      هور على األلس      نة، وهو من كالم ابراهيم بن علية قاله العراقي واحلدي َّ  -5

 .423 ،13دار الكتب العريب، ج، 1اريع بغداد للخطيب البغدادي، طوانظر ت
 (.41) سورة النور اآلية: -6
 .131ص  ،3ج ، املرجع نفسه -2
 .161، 1، ج نزيلضياء التأويل في معاني التاملرجع نفسه،  -1
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التوس    ل بذات الش    خص إَّنا يتوس    ل بأعمال الص    احلة، أو  وال جيوز1" س    ألت فاس    أل اهلل
 اهلل وصفاته، وكالمه تعاىل. بأمساء

س            ريه عند نقل عن ابن العريب يف تف وقد ينقل كالم عاَل ويرتكه وال يعلق عليه، وانظر ما -16
ِلنيَ  َوِإنم  قوله تعاىل: ُلوطًا َلِمَن اْلُمْرس  َ

 "قص  دت ، وقال الش  يخ عبد اهلل: قال ابن العريب:2
  أحص      يها بقرية جيحون يف س      ريي من املس      جد األقص      ى إىل قب اخلليل ال قبه مرارا

هكذا ما نقل و  وبت به وتقربنا إىل اهلل مبحبته ودرس           ناكثرياً من العلم عنده واهلل ينفعنابه"
هبا قبره يزار يف املوص    ل يقطع بينهما، وقد أوردها وس    كت عن ذلك، "و  يف غاية األماين

 وما إخال ذلك إال تأثريات التصوف من أصحاب الطرق عبدة القبور واألولياء.

 ض      ياء التأويل يف معاين التنزيل منعموما  هاجنااليت اس      تخر  أهم النقاط وأوهذه مالمح 
 فيما يتعلق بتفسريه. هذا .بن فودي لعبد اهلل

 
 أفكارهمافي  دراسة مقارنة المطلب األول:

ليهما على أن أفكارَها يف إص  الحي الديين من إ اإلش  ارة تواحلدي َّ عن أفكار الش  يخني تقدم
اإلص  الح  ،تعايش الس  لمي مع غري املس  لمنيالتص  حيح العقيدة والنهض  ة التجديد اإلس  المي، و 

بية من والتص              نيف والتأليف، والرت  ، والتعليم والتدريس والوعظ واإلرش              ادةجتماعيوالعدالة اال
 النقاط األربعةاآلتية:اوهلا يف ذيب النفوس والرتكيز عليها، وأتنهت
 :صالحي الدينياإلأفكارهما في  -أ

 ةص        الحيإلايتفق الش        يخ أبوبكر حممود جومي مع الش        يخ عبد اهلل بن فودي يف أفكار 
وف وهبا توحيد ص     فجوب التمس     ك بالكتاب والس     نة وأحكام الش     ريعة عموما و و  ةالديني

قلوب  عوهو جتم .ة واألمر باملعروف والنهي عن املنكريداألمة وعن طريقها تص       حح العق
كيز عامة وللمس  لمي نيجرييا خاص  ة، وكذا الرت  روح احملبة واأللفة للمس  لمنيعلى املس  لمني 

اليت ش  وهت عقيدة املس  لمني وكل مظاهر الش  رك س   واء كان  افات والبدععلى مقاومة اخلر 

                                                 
 .223ص ، 1، جمام أحمدإلمسند االسابق، أمحد بن حنبل، يف  -1
 (.132) سورة الصفات اآلية: -2
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، ويف من هذه الناحية دعوة اإلص            الحية يف املنطقة عموما.ا أو ظاهرا ويعتب جمدد الخفي
 1األخرى َيتلفان يف أسلوب الدعوة يف كيفية إيصاهلا لكن اهلدف واحد.

 
 :أفكارهما في التعليم والتدريس -ب

عن التدريس  هيتفق الش       يخ أبوبكر حممود جومي مع الش       يخ عبد اهلل بن فودي يف أفكار 
خيه أس      يس الدولة الفوديون مع أإلرش      اد والتص      نيف والتأليف منذ أن والتعليم والوعظ وا

(، وقد 1114) األكب الش         يخ عثمان بن فودي خالفة الص         كتوية اإلس         المية من عام
 وقنا اإلس       المية، إىلنش       ر العلوم العربية والثقافة  س       س الش       يخ عثمان بن فودي اجلامعأ

لقرآن يف جمال التدريس والتعليم والتصنيف والتأليف من تفسري ا ةا منصبأفكارَهاحلاضر، و 
 س نفس       هما يف اجلامع لتدريس وتوعية املس       لمنيدي َّ والفقه، وس       ائر العلوم وقد كر واحل
 2ئات من الكتب.نفات مصؤلفات واملمن امل اً وخلفا كثري  ،فيه

ن الشيخ عبد أل ؛وَيتلف الشيخ جومي عن الشيخ عبد اهلل بن فودي، يف العقيدة
لك ولكن تأثر بأقوال الص      وفية وذ ،اهلل كان قادريا، وص      ار ص      وفيا وإن كان من املعتدلني

ب ك  إحي  اء علوم ال  دين، ولط  ائف اإلش               ارات والفتوح  ات من خالل مط  العت  ه هل  ذه الكت  
جتده ينقل من مش      ائخ الص      وفية، وبعض ش      طحاهتم مثل عبد الوهاب الش      عراين  املكية.

ل ذلك على أن الرجل وعموم ا كم ا ظهر ذل ك من خالل تفس              ريه يد واحللمي وغريهم،
ماعة نتمي إىل مذهب أهل الس  نة واجلفس  لفي العقيدة يأما الش  يخ جومي  ص  ويف العقيدة؛

ل، وعند راف عن سواء السبيوكان حماربا للبدعة واخلرافات، وَل يعرف عنه أي بدعة أو احن
وإرش     ادات  3اإلس     الم حممد بن عبد الوهابت بكتب ش     يخ ا التقمص     ارده جتد أهن تذكر

                                                 
 لشيخ عبد اهلل بن فودي.ل 212 للشيخ جومي ص 156الفصل الثال َّ ص السابق، تقدم يف  يف املصدر -1
 .214السابق، تقدم يف الفصل الثال َّ ص  يف املصدر -2
 ه    ( املوافق1115) هو حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي زعيم النهضة الدينية اإلصالحية ولد عام - 3
كتاب التوحيد، وكيف مثل  م( وله مصنفات كثرية 1222) ه            ( املوافق1216م(، وكانت وفاته يف الدرعية سنة )1213)

 .12، ص 1جشر  العقيدة الطحاوية السابق،  يف املصدر الشبهات، وأصول اإلميان وغريذلك
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اَل اإلسالمي لرابطة الع نكان زميله ألهنما مؤسسا   بن باز،الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل 
  1اليت مقرها يف مكة املكرمة.

 
 أفكارهما في تعايش السلمي: -ت

سمى بالعدالة وما يَيتلف الش يخ جومي عن الش يخ عبد اهلل يف تعايش مع غري املسلمني 
ف أفراد اجملتمع هم  ،ع ايش الس              لمي يف اجملتمعتالجتم اعي ة ويعطي ك ل واح  د حق ه يف اال

ياة، نتاج موروث طويل من احلو نس   يج واحد داخل اجملتمع جتمع بينهم عالقات مش   رتكة، 
نهم يقص  د بالتعايش أن يعيش الرج                ل مع اخللق، فيس  لم م .والرتابط الرحيم بني الطرفني
اهلل عز وجل، وقد أدى إليهم حقوقهم، وس       لم بدينه بني  ىفيلق وينص       فهم عن نفس       ه،

إن املس         لمني ميلكون رص         يدا ض         خما يف جمال الثقافة " يقول الدكتورالرتكي:، ظهرانيهم
والقيم والعالقات اإلنسانية، والتعاون بني األمم والشعوب، فينبغي أن يك                        ون لإلسالم 

سلمي مكانة يف الدعوة إىل التعايش ال، وأن يكون له صيبه يف بناء أي نظام عاملي جديدن
 2."بني البشر

عب يف أن يتالعبون بش          وكان له يد ومسعة، وَل يتاح جماال للقادة والزعماء الس          ياس          ني 
حمرماً  ن، وكانة اليت حتيط هبا اآلمش   اكل الدينية، والقبلية، واإلقليميلل كما حلم   النيجريي،

يجرييا راء نوز اً لريئس قض   اة، ومس   تش   ار احرتام خاص من غري املس   لمني؛ ألنه أول قاض   ي 
يرى  الذ ؛ذلك حتقيقة إىل هو من أكابر الدعاو  بعد االس تقالل من اإلستعمار اإلجنليزي.

زعيم احلركة و جتماعية، ذا َل يكن فيها تطبيق العدالة االالش          يخ أن الدولة ذاهتا ال تدوم إ
الفكرية و  أسهمت اجتهاداته الدينية وقد احلادي والعشرين.حية املناهض ة يف القرن اإلص ال

ل يف غرب إفريقيا ب ،ليس فقط يف نيجرييا ةاإلسالمي يةاإلصالحة ركاحليف إهلام الكثري من 
ا،  طريق لاه  دف  ه ال  دعوة إىل اهلل عن  .عمي  د ال  دعوة الس              لفي  ة يف نيجريي  ان ك  ا  ب  لعموم  ً

                                                 

 
 

د، عباس اجلزاري من مطبوعات مفهوم التعايش فى اإلســــالم ، وينظر 324صموســــوعة المصــــطلحات اإلســــالمية -2
اب ، طبعة اهليئة العامة للكتس حممود العقاد ، س  لس  لة املواجهة، عباواإلســالم فى القرن العشــرين، م1226إلس  يس  كو ا

التعايش لغة مش   تق من العيش، والعيش احلياة، ويف االص   طالح يقص   د به العيش املتبادل مع املخالفني القائم على  القاهرة
 ، وباملصطلحأساسه التعايش السلمي أسس نظاما عاماو حينما استقر يف املدينة  املساملة واملهادنة، كيف أن النيب 
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 لغة اإلجنليزية وترجم من الكتب اليتالالس              لمي باحلكمة واملوعظة احلس              نة، كونه جييد 
عقيدة الص              حيحة وغريَها، وقد أس              لم على يده كثري من الالبأس هبا ترمجة تفس              ريه و 

 1حيني سنويا وخاصة عند إلقاء دروسه الرمضانية.ياملس
 

 جتماعية:الة االعدالأفكارهما في  -ث
لتحقيق ايتفق الش         يخ الش         يخ أبوبكر حممود جومي  مع الش         يخ عبد اهلل بن فودي  يف 

 الكون بكامله يقوم على أس    سجتماعية، ألنه أس    س كل ش    يء يف احلياة حىت العدالة اال
جتماعية، ذا َل يكن فيها تطبيق العدالة االلذ يرى الشيخ أن الدولة ذاهتا ال تدوم إ ؛العدل

 ،هدما للملك إيثار قبيلة دون األخرى واحملابة لقوم دون قومألن ه من أس              رع اخلص              ال 
ياس    ة س    يا، وش    خص    يته خاص    ة أنه ال يتدخل يف  فكرته س    ياس    وتقريب من ينبغي أن يّب

أما  نيف.يس والتأليف والتص  الدولة بل هو معني ألخيه األكب، أنه منش  غل باجلهاد والتدر 
ويف ش      أن  2لس      ياس     ة الدولة.س     كا عثمان بن فودي كان مهتما وما أخوه األكب الش     يخ
لتهميش ظلم واال فإهنا ركزت على قضية املرأة وضرورة حتريرها من مظاهرتعليم املرأة خاصة 

وقد س اَهت املرأة املس لمة يف حركة اإلص الح اليت قادها ابن  .االجتماعي الذي تعاين منه
الس  ائدة ا لألفكار كبري   اذج اإلس  المي للمرأة قد مثل حتديأن هذا النمو يف فودي، وال ش  ك 

لل  دروس  هتعليم ال  ديين للمرأة مث  ل الرج  ل يف تق  دمي  الن  احي  ة من  يف اجملتمع اإلفريقي آن  ذاك
رمن   القرآن، ويعلمهم احلدي َّ والفقه، والتص   وف الوعظ واإلرش   اد والتص   نيف، كان يفس   ّ

، 3احلجد و عند ما قص   نُ يف مدينة كَ  وهو خرى، حىت يف آخر حلظة حياتهوس   ائر العلوم األ
 4 .أسس املدارس واملعاهدو 

                                                 
 وكتاباته.السابق، يف الفصل الثاين عند تعريف شخصيته يف  -1

 .ريياجمبعىن خالفة الصكتوية تقدم يف الفصل األول اإلصالحات يف الدولة ني -2
هو خرج إىل احلج فقصد حنو الشرق عند ما وصل إىل مدينة كنو أخذوه فبدأ التعليم وباألخص تفسري القرآن يف بيان   -3

 من أحفاده، نيبنائه واثن من أنيهو مع اثن القب بأم عيينىف فيها، وقد رأيت وتو  وندو كالم اهلل تعاىل، مث رجع إىل مدينته غ
 يف غرفتني واحد منها لعبد اهلل والثاين ألبنائه وأحفاده. وهم مخس

 .فريقياإمنارات  اإللكتروني موقعال: انظر -4
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 .اميةتعليم البنات عن دراس         ة النظومي عن الش         يخ عبد اهلل يف فكرة َيتلف الش         يخ ج
س  لم املا دولة نيجرييا يعيش فيهال احلكومية؛ ألن عماألواملرأة تتوظف وتش ارك الرجال يف 

 . 1لذا يرى الشيخ أن هذه الفكرة تتناسب مع اجملتمع ؛سلماملوغري 
 

 وتهذيب النفسفي مجال التربية أفكارهما  -ج
يتفق الشيخ أبوبكر حممود جومي مع الشيخ عبد اهلل بن فودي يف الرتبية، وهتذيب النفس 

مبعاص      رته   عتالعش      رين ويتمو واحد القرن الوالرجل عاش يف  .اجملتمع اإلس      المي أفرادلدى 
َهه الدعوة إىل اهلل،  .الفالة واهلوس  اإىل لغته األص  لية واإلجنليزية إض  افة  ،العربية يدكونه جيُ 
 والرجل .كان عظة احلس        نة بدون محل الس        الح أيااحلكمة واملو ب ،طريق الس        لميالعن 
ه لون الن  اس علي  قبيل  ذا  ؛عجب  ك مع  املت  ه الش              خص              ي  ة ول  ه أخالق بك  ل معىن الكلم  ةت

 يف املناص        بوش        ارك  ،الناس حىت قادة الزعماء والس        ياس        ني تفتاواه عم ويقص        دون.
 دولة.راء الوز يجرييا، واملس      تش      ار اخلاص لرئيس قاض      ي القص      اة لش      مال ناحلكومية كان 

 2تمع مجيعا.بالرتبية وهتذيب النفوس يف الفرد واجمل يئةوالطالع يف كتاباته يرى كتبه مل
ه وجوب تفس       ري يف فوائد ال مجلة من اس       تخرجقد أما الش       يخ عبد اهلل بن فودي، 

وذلك من خالل  ،من الروحانية بالرتبية الص     وفية هري تأثو  لنهي عن املنكراألمر باملعروف وا
وهبذا  .لطائف اإلرش    اد وإحياء علوم الدينمطالعته للكتب الص    وفية كالرس    الة القش    ريية و 

، النفوس الرتكيز على هتذيب األخالق والرتبيةو ، همن إشاراهتم في يءالسبب يهتم بذكر ش

َل  صويف، لكنهال نفسه اللبس، نظرًا لكونه هو ثحُتدِ من الصوفية قد ه أن موقف ةاملالحظو
ىل ما كان يش          ري إ وعند .ها جزءا من مش          روعه الفكريعتبار  يطرح الص          وفية إطالقًا با

الص      وفية كان ذلك يف س      ياق احلدي َّ عن الس      لوك اإلس      المي القومي للفرد وال عالقة له 
نقدا إليها  ة عن الصوفية، لكنه َل يوجهوالبن فودي كتابات كثري  .الفكري إطالقًا باملكّون

بن  أن الش        يخ عبد اهلل لكالمخالص        ة ا .مع حممد بن عبد الوهاب مثلما هو احلال مثال
الرتكيز على ن ع يف الس         ابق، تتقدمرج عن النقاط اليت ختفودي أفكاره يف التفس         ري ال 

                                                 
 نيجرييا دولة مشرتكة بني املسلمني وغريه كما تقدم يف الفصل األول.يف السابق،  -1

 الشيخ جومي. الفص الثاين، والفصل الثال َّ يف أفكاريف السابق، يف  -2
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طالقا من نألمة، وإص            الح الفرد واجملتمع اتربية ا الوعظ واإلرش            اد يفو هتذيب النفوس، 
 لشيخا كلمة اهلل هي العليا، وباألخص أن منهجه األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعالء

 1إمكانية حديثة معاصرة. ةلديه أي  تكنوَل ،قرن التاسع عشرالعاش يف 
الباح َّ يف هذا الفص    ل من دراس    ة مقارنة بني  وهذه أهم املوض    وعات اليت تناوهلا

يخ  بن فودي( أن الش      والش      يخ عبد اهلل ،)الش      يخ أبوبكر حممود جومي منهج الش      يخني
يف  بعضها، و يف االش يخ عبد اهلل يف بعض اجلزئيات من املوض وعات، واختالف جومي وافق

هذه  ص       لحوناة واملاملنهجني تش       ابه على وجه العموم، والرتادف والتمييز؛ لذا اعتب الدع
ملتلوية عرفة والوس   ائل والض   وابط اإلص   الحية واحِلكم ااملالتفس   ريين مرجعا ذا أَهية فائقة يف 

 ن ثنايا ش          روح بعضوذلك يف الدعوة واإلرش          اد وتقومي س          لوك اجملتمع لوجود مالمح م
منظم   ة مل   ا ق   ام ب   ه الفودويّون من اجله   اد  هم   اخطوط التفس              ريينن اآلي   ات وبي   اهن   ا. ف   إ

ص     الحي وتطبيق الش     ريعة اإلس     المية بالد مشال نيجرييا خاص     ة وبدولة نيجرييا عامة، اإل
 .؛ ولذا هو مرجع أويل هلاحتكم بكتاب رهبا أدت إىل إقامة دولة إسالمية واليت

 
 األذهان اإليجابية لتفسيرضياء التأويل ورد اآلثار المبحث الرابع:

لبح َّ من ا تقدم احلدي َّ عن س    ري هذاالتفس    ريين؛ حي َّ اإلجيابية عن  قبل احلدي َّ عن اآلثار
رين وبيان عن دراس        ة مقارنة يف تعريف امل تفاق، عن كش        ف أوجه االمنهج التفس        ريين، و فس        ّ

ا مل  ة خ  ذ يف ك  ل من  ه وه  ذا يكون تكمل  ألفك  ار، والتميز، والتقومي، وامل  آنفراد، واواالختالف، واال
 ع النيجريي.تبقى من اآلثار بني التفسرين وتأثري للمجتم

ري عن اآلثرفيه يكون احلدي َّ فأما هذا املبح َّ  ن، يف بيان اإلجيابية بني تفس     ريي املفس     ّ
ل فيه أثر أتناو فب األول أما املطل .وفيه مطلبان ااملفس         رين احملليني يف املنطقة والرتكيز عليه تأثري

اجملتمع  رين يفاملفس          ّ فتأثري أما املطلب الثاين  األذهان؛ رد تفس          رييف  تفس          ري ض          ياء التأويل
 اسة مقارنة يف منهج املفسرينالنيجريي، وكما تقدم، يف در 

                                                 
من مائة  ف أكثر الش يخ صنفإن وغريها ومع ذلك  ةوالكنبيوتر وآلة الطباع ديثية التقنية املعاص رة من الورقاحل اآلالتك-1

ثاين لإىل تفس   ريه يف املص   در الس   ابق، يف الفص   ل ا :انظر .لف أو يص   نفؤ ، جياهد وياتطبوعمكتاب ما بني خمطوطات و 
 عند ترمجته.
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  األذهان أثرضياء التأويل في رد المطلب األول:
مبعىن ثاين وال ؛احلاص        ل من الش        يء النتيجة، وهو مبعىن:؛ األول له ثالثة معان  إن مفهوم األثر 

اُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَرِ  العالم  ة يف قول  ه:ومن املع  اين 1مبعىن اجلزء. َّ والث  ال   ؛العالم  ة يم  َ  س              ِ
ُجودِ  َفرِ  اَليُ َرى َعَلْيِه أَثَ رُ ) من كثرة الص   الة والتعبد بالليل والنهار، وقول النيب  2الس   ُّ  َواَل  الس   م

احل باال أثر وقد يكون الطريق الواض ح، كما جاء يف(، يَ ْعرِفُُه ِمنماَأَحد   لف الص م ِكَتاب عتص  ام بِ الس  ّ
ولِِه   البح َّ الس   ري على طريقيف متابعة  واس   تعملس   لفنا الص   احل،  آثار، مبعىن اهلل َوس   نة َرس   ُ

رين يفبني ا ىن النتيجة احلاص           لة من الش           يء، واملقص           ود املعىن اآلثار هنا مبعوالتحقيق  ملفس           ّ
تفس    رييهما يف أوجه من جوه التفس    ري، س    واء كانت من التفس    ري باملأثور والرأي احملمود عن ِإثر  

رِين  وتنوع ت وتفوقت طرائقهم يف حماولة تيس              ري وتقريب فهم معاين ،كثري من من اهج املفس              ّ
  القرآن الكرمي قدميا وحديثا.

شخصية اآلثار اليت تتعلق بالاألثر أو اآلثار قد يكون سلبا أو إجيابا، سواء كانت  إن هذا
، ة من املؤلف   اتكت   ب العلمي   ك   الأو تتعلق ب   املص                ادر   ،من س              لوكي   ات وأخالقي   ات وغريَه   ا

 ،اتهش      يخه يف علمه وأخالقه وس      لوكيب والتص      انيف وغريها؛ لذلك كان دائما أن الطالب يتأثر
 .حال  ِبثنا يف اآلثار اإلجيابية للتفسروعلى أي 
أما  ملباش   ر.التأثري املباش   ر وغري اض   ياء التأويل على الش   قني قد يكون األذهان على  رد إن تأثري

 )ض   ياء التأويل، الش   يخ عبد اهلل ااملباش   ر من حي َّ األخذ من تفاس   ريه مبعىن التفاس   ري اليت ألّفه
 ه س   واء كانت يف املنهج أو املص   ادر أو النقلو وكفاية ض   عفاء، ونيل الس   ول(، يف أوجه من الوج

س        رائيليات، أو غزوات، أو و مادة علمية أو ش        رح كلمات، أو قص        ص واإلمنه من تعليقات أ
 تبادلمن األس    اليب واألخذ والرد، أو  عقدية، أو أس    لوبأحكام فقهية ومس    ائلها، أو أحكام 

األذهان من أوله إىل آخره، من حي َّ التتبع والفحص  رد يوجد يف تفس           ري املعلومات فهذا ال
 والتنقيح فيه.

تماعية، جفيما يتعلق بالش    خص من س    لوكيات وأفكار دعوية واتأثريه غري املباش    ر مبعىن عن  أما
 القلب واجملتمع؛ ، وإصالحوالرتكيز على تص حيح املفاهيم والعقيدة الص حيحة، والرتبية والس لوك

                                                 
 .2، ص 1، جالتعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين اجلرجاين، يف السابق،  -1
 (.22) سورة الفتح اآلية: -2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

276 

 

ن وألن الش    يخ أبوبكر حممود جومي والش    يخ عبد اهلل ب ذا تأثري ظاهر واض    ح بني املفس    رين.فه
وقبيلة واحدة ألهنما من آل فوديو وكانت  ؛فودي خرج ا من ص              ميم واح د ويف منطق ة واح دة

ية ص    كوتو تس    مي بوالعثمانية نس    بة إىل عثمان بن فودي، واآلن التس    مى بدولة الص    كوتية أو 
ني من املدة ما بني الش   يخدثية، و نيجرييا على حس   ب تقس   يمات الس   ياس   ية احلإحدى واليات 

 ( سنة، حوايل قرن ونصف من الزمن.161يقارب )ل الزمن
مع، ومن تأثريه غري املباشر أيضا توافقه يف الرتكيز على تزكية النفس والرتبية وإصالح اجملت

فيني يف علماء الس        لالأن الش        يخ جومي من الس        لفيني هو زعيم  .العقيدةيف  انمع أهنما خمتلف
ة ب ل حىت خ  ارجه ا، ألن ه تتلم ذ على أي  دي علم  اء احملليني مث  ل الش              يخ جني  د بن حمم  د املنطق 

ل عنهم وتأثر هو صويف ونق الشيخ عبد اهلل بن فودي، أما لبخاري، والشيخ ناصر كب وغريَها؛ا
ن الش      يخ عبد اهلل لك والرتبية واألخالقيات والس      لوكيات؛الروحانية الص      وفية من التزكية النفس ب

ن رج عن احلق، واملتتبع من تفس              ريه ومؤلف ات ه ال يرى أّي خل ل مت دلني ص              وفيت ه ال ختمن املع
 كتبهم كالطائف  ا مناللهم إال باإلشارات الصوفية اليت نقله تأويالت الباطلة والُبعد عن احلق؛ال
إص           الح اجملتمع ة و يأن كال الطرفني يتفقان يف الرتكري على تزكية النفس والرتباإلرش           ادات إذاً و 

 َل يتفقا يف العقيدة.إن النيجريي، و 
ن املص     ادر العلمية من املؤلفات واملنص      فات مبعىن أخذه مومن تأثريه املباش     ر توافقه مع 

التنزيل  أنواراحلسان لعبد الرمحن الثعاليب، و  كتفسري اجلواهر  ااألصلية اليت أخذ ونقل منه املصادر
يف ذكره  ريب.بن الع حكام القرآن البن بكرلباب التأويل لعلي احلازن، وأللقاض     ي البيض     اوي، و 
لول مس  ائل فقهية ، وِباإلرش  اداتو ، ويف بعض االس  تدالل، واالس  تنباط اللفوائد وتعليقاته عليه

 أصولية.و 
 ت أثريات ه يف األدوات والتمقنية احلديثة من التلفاز واإلذاعاتل ه من اجلوان ب  هن اك ج ان ب  

 نه يتمتعك وتويرت واإلنرتنيت، ألة، إض     افة إىل فيس بو ف األش     رط، وخّلف آالواجلرائد واجملالت
ايل ربع قرن من حو اجملال  بلغة املعاص      رة اللغة اإلجنليزية إض      افة إىل اللغة األم، مث قض      ى يف هذا

 جعله أكثر تأثريا من غريه.الزمن وهذا ما 
واإلسرائليات،  القصصس هل اللفظ خمتص ر العبارة وص ّفاه من وهو من التفاس ري املفيدة اجليدة و 

كل ف بعد تفس    ري ض    ياء التأويل، وجعل لوحذف األس    انيد، وهو زبدة من تفس    ري اجلاللني وألم 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

277 

 

ة كما تقدم، وتأثر به طالب العلم واملبتدئني لس     هل س     ورة موض     وع الرئيس     ي، مص     ادره خمتص     ر 
تبه ص          احبه يف ك  يف اجملتمع النيجريي. نه بديل لتفس          ري اجلاللني الذي أثرأل ؛تناول املعلومات

مدة سبع سنوات ومجعه من ِبثه لتفسريه الذي يقدم يف رمضان املبارك سنويا يف مسجد اجلامع 
 السلطان بللو يف والية كدونا.

 :يتاآلونستخلص من اآلثاراإلجيابية منها 
ك والرتبية يف حس        ن املعامالت واألنش        طة الدعوية والتعليمية، يف تأثريه من حي َّ الس        لو  :أوالا 

 واجملتمع النيجريي. الفرد إصالح
أخذ كل منهما كتفس              ري اجلواهر  ي َّ أخذه للمعلومات من املص              در لدىتأثريه من ح :ثانياا 

ل لعلي احلازن، لباب التأويوار التنزيل للقاض        ي البيض        اوي، و احلس        ان لعبد الرمحن الثعاليب، وأن
 1املصادر. بن العريب، قد يكون نقال منه أو مباشرة عن وأحكام القرآن البن بكر

أوض     اع اجملتمع  كيات علىاجلهادي مبحاربة البدع واخلرافات والش     ر  الفكرتأثريه من حي َّ  :ثالثاا 
د الوعظ واإلرش     اد، وبالقلم من التص     انيف واملؤلفات واجلرائو التعليم و  النيجريي؛ لكن باللس     ان

 واجملالت وغريها من الوسائل املختلفة.
اء  هوم إعطاء كل ذي حق حقه س     و جتماعية، مبفالعدالة االة من حي َّ اعتماده على فكر  :رابعاا 
غريه  أثريا يفر ت                )التعايش الس  لمي( الذي جعله أكثوما يس مى بمس لم.  غري مس لما أو كان
 اجملتمع النيجريي. ويف

املوضوع لفوائد أو وض ع ا ه غري خمل وال تطومل.انفراده ِبس ن التنظيم والرتتيب واختص ار  :خامسـاا 
حادي َّ الضعيفة األ لكن يقّل فيه  َّ النبوية الشريف باملعىن غالباً؛األحادي دار ور بإيالرئيس ي للس 
 واملوضوعة.

 :أماالسلبيياته نستخلص منها اآليت
ات، فيما يتعلق بالعقيدة من األمساء والص      ف يما وقع غريه من املفس      رين من أخطاءووقع ف :أوالا 
عص إثبات بعض الص            فات أونفيه، وذكر ب وما يليق به من ،يليق باهلل س            بحان وتعاىل ما ال

 خذ.واألماكن َل تكن موافقة للتفسري كما تقدم يف املآاألمساء 

                                                 
رج عن هذه املص   ادر َي وعند ما تابعت مجيع ما نقله جومي يف تفس   ريه من الفوائد وبعض املس   ائل الفقهية املذهبية ال -1

 كثري ويف ظالل القرآن للسيد قطب، وحاشية اجلمل على تفسري اجلاللني.كتفسريبن   للتفسري إضافة إىل مصادر
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. أحيانا يذكر إىل املخرج من غري الص      حيحني أحادي َّ الرس      ول عدم نس      ب أس      انيد  :ثانياا 
طالب العلم واملبتدئ أن يأخذ املعلومات ا ال حيكم عليه، وهذا يص              عب على رج، وأحي ان املخ

 الصحيحة يف التفسري.
انا فيه فراغ بني اآلية نزول اآلية، أحيبأس         باب فيما يتعلق  ينيعدم الرتتيب والتنطيم املنطق :ثالثاا 

 هلا حوايل عشر صفحات أو مخس صفحات.و وأسباب نز 
 ضياء التأويل في معاني التنزيل  أما تفسير

ع تص         ر مقص         ر مض         يهو خم التوس         ط وال هو طويل خمل والهو من التفاس         ري املفيدة اجليدة 
اختذ األحادي َّ الضعيفة واملوضوعات، و القصص واإلسرائليات، قّل فيه باألحكام،  وص ّفاه من 

 لفوائد التفس     ريية نقال من مص     دره اليت نقلعتمد على ذكر اوا ،ص     حيح األحادي َّ واآلثارمن 
ة، واإلص         الحي ةويرتبالفوائد ال قدم وال يس         تغين عنه العاَل وال طالب العلم. جتدفيهامنه، كما ت

ب للمفسرين واستخرج الكت والشركيات.فات ادة والفكرة السيئة والبدع واخلر س اوجتنب اآلراء الف
من أهل املنطقة كمفتاح التفس            ري وفيه ألف ومخس مئة من بيت الش            عر، ومفتاح الس            اللة، 

، ونظمه فيه أربع يوالفرائد اجلليلة وس       ائط الفوائد اجلميلة، والبحر احمليط مجع اجلوامع للس       يوط
قد اس      تخدم املنظومة الش      عرية العلمية  يف كل فن من الفنون، وتناول أنواع وألوان  ،ف بيتالآ

ية الفقهية ري س    وناقش كثري من القض    ايا التف -املوض    وعي والتحليلي النظري والتطبيقي-التفاس    ري
 خالل ثالث سنوات. ولية والعقدية واللغوية، وكتبهواألص

 :اإلجيابية منها اآليت ثارونستخلص من اآل
الباب وكل من جاء بعده أخذ منه كما قيل عن ص       احب تفس        ري  وهو أول من قتح هذا :أوالا 

وكموس    وعة من املوس    وعات يف اللغة وفرعها، ويف الفقه وأص    وله، والعقيدة  ش    ر.الكش    اف للزخم
ر أديب  ش          اعر  فقيه   الغة، وفرعها، والغزوات ومواقعها.وفرعها، والب عه أحد يف وال يناز ، مفس          ّ
 هذا الباب.

وعة القص    ص واإلس    رائليات واألحادي َّ الض    عيفة واملوض     امن التفاس    ري اليت يقل فيه وهو :ثانياا 
 ومتوسط يف أربع جملدات أو أجزاء.

 تفوق عليه من املواد العلمية املدخرة فيه. :ثالثاا 
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د الرمحن اجلواهر احلس        ان لعبر تأثريا من مص        ادره اليت أخذ منها املعلومات كتفس        ري أكث :رابعاا 
ن البن باب التأويل لعلي احلازن، وأحكام القرآار التنزيل للقاض          ي البيض          اوي، ولالثعاليب، وأنو 

 بن العريب، نقال مباشرة عن هذه املصادر. بكر
 تفس              ري باملأثور والرأي احملمود، والتحليليالوج امع بني أنواع وألوان التفاس              ري من  :خـامســـــــــــاا 

 عيفة واملوضوعة.حادي َّ الضاأل، ويقّل فيه لنظري والتطبيقي، وإبداعاته نثرا ونظماواملوضوعي وا
 :ستخلص منها اآليتسلبيياته ن أما
وقع فيما وقع غريه من املفس     رين من أخطأ فيما يتعلق بالعقيدة من األمساء والص     فات، ما  أوالا:
ذكره لبعص األمساء و  أونفيه،يليق باهلل س  بحان وتعاىل وما يليق به من إثبات بعض الص  فات  ال

ويف أش  عري،كما حبة ص  غرابة فيه ألنه ص  ا لكن وال ؛قام التفس  ريمل األماكن واليت َل تكن موافقه
 خذ.تقدم يف املآ

الفقهية،  ختريج األحادي َّ، وحتليل املس      ائلإىل عمل مجاعي من التحقيق العلمي و وحيتاج  :ثانياا 
 فيه. ةوترجيحه واستخراجه للعلوم املدفون

 
 في المجتمع النيجيري األذهان ضياء التأويل ورد أثر :المطلب الثاني
املطل  ب من  ذ أن ق  ام  ت ال  دول  ة العثم  اني  ة الفوديويون ألخي  ه األكب لعب  د اهلل بن  ح  ديثن  ا يف ه  ذا

ر، كان مبلغ عطيم من العلم غويا فكان فقيها عارفا باألحكام واحلدي َّ والتفس  ري ل ؛فودي املفس  ّ
 1حنويا بالغيا وأديبا شاعرا حىت مسي بنادر الزمان.

لدولة ا كبالش            يخ عثمان بن فودي الذي أس            سالش            يخ عبد اهلل بأخيه األ ثرلقد تأ
الدولة،  تأسيسى م والدعوة واإلرش اد وأعانه علاإلس المية الص كوتية تأثريا بليغا يف الرتبية والتعلي

 يف واته، ووال من والة أمره من الناحية الغربية للبالد، وكان أمرياونش  ر اإلس  الم وكان قائدا من ق
 غوندوا كما تقدم.

ا ومن َهمن س      بقوه من املفس      رين املتقدمني، كالثعاليب واخلازن وغري وهنج الش      يخ عبد اهلل منهج 
دون وذكرها ب ةختص         روا األقوال املأثور القص         ص وا ا األس        انيد وقللواحَذا حْذَوَها الذين حذفو 

                                                 
 .32جامع البحوث والرسائل العلمية ص  :انظر - 1
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س           ري بالرأي اناً على التفأحي  بالرأي احملمود، واهتموا بالردإىل التفس           ري أس           انيدها وَمالوا كثريا
 .اإليراد والنقل والتوسعوالتأويالت الباطلة لآليات املتشاهبه و  املذموم

انه الذين درس امه وإخو من أنوار تربية أعم بس الشيخ عبد اهلل بن فودي قسطا كثرياواقت
، وقد لهد العناية يف حتص        يبه أش         على أيديهم وباألخص أخوه األكب الش        يخ عثمان، واعتنوا

الش      يخ عبد اهلل بن فودي، وتأثريها أميا تأثر كما ظهر واض      حاً يف  ت أيض      ا هذه النش      أة يفأثر 
القرآن و  ،فة واإلص              الح، واخلالال دعوة واجله اد ومحل ثقل الوزارة ق ائم ة مؤلف ات ه وقي ام ه ب أعب اء

 وعلومه )ض      ياء التأويل يف معاين التنزيل، وكفاية ض      عفاء الس      ودان، ونيل الس      ول من التفاس      ري
 1الرسول، وسالمة املفتاح، والفرائد اجلليلة، ووسائط الفوائد اجلميلة يف اآليات اجلليلة كما تقدم.

 ؛الح اجملتمعلرتبية وإص   ص   الح القلوب وابالتزكية النفس وإ بن فوديإن الش   يخ عبد اهلل 
كتفس       ري   من مص       ادره اليت نقل منه األثر يف مؤلفاته ومص       نفاته، واقتبس أيض       ا حىت ظهر هذا

لعلي  وار التنزيل للقاض        ي البيض        اوي، ولباب التأويلاجلواهر احلس        ان لعبد الرمحن الثعاليب، وأن
آية من ب رّ ن غريهم، وال ميعليها أكثر مبن العريب اليت اعتمد  ازن، وأحكام القرآن البن بكراخل

َّنا نقل وال ميكن أن نقول إ .شار إىل هذا التفسريأ اآليات أو تفسري أو بيان إال نقل أو شرح أو
وي الشريف، فقه العبادات واحلدي َّ النبمنه مجيع األشياء احملتاجة يف  منه بعض األشياء بل نقل

 2واللغة واإلشارة كما تقدم عند مصادر التفسري.
ن لنحو بالعناية العناية جانب اللغة م لكت ب اليت ذكرهت ا فيم ا تقدم اتس              ماب  ثرأت ق د ل
. ل اإلعرابختالف عوامألن معىن الكالم بتفس    ري وَيتلف با الم العرب؛لفهم معاين ك وإعراب

ر  التص        ريف املوقع كإىل حس        ن فهم معاين كتاب اهلل تعاىل من حي َّ وذلك العلم يقود املفس        ّ
س        اليب األبالغة القرآن، و رة ذلك يف أغلب الكلمات؛ ولكن بإعجاز و ؛ فتظهر كثس        تقاقواال

ه إعجاز القرآن وفص   احته، وما اس   تعملت عليو  ،املس   تعملة فيها للكش   ف عن الكلمات والبيان
يها وفص            ل القول عن العقيدة والرد على خمالف غة، والقراءات القرآنية وتوجيهها.من دقائق البال

                                                 
 معاين يف الش     يخ عبد اهلل  بن فودي منهجه يف تفس    ري ض     ياء التأويل :، رس    الة بعنواناهوللمزيد راجع رس    اليت الدكتور  -1

 التعامل الشيخ عبد اهلل بن فودي ومنهجه يف :ورسالة بعنوان .اإلسالمية بكسان إسالم أبادامعة َّندي  قدم يف اجل التنزيل،
ة اإلسالمية العاملية ماليزيا قدم يف اجلامع ؛مع األحادي َّ النبوية يف تفسريه ضياء التأويل يف معاين التنزيل سورة البقرة َّنوذجاً 

 لطالب لزبري أبوبكر ماداوكي.ل
 .معاين التنزيل لعبد اهلل بن فوديضياء التأويل يف  مصادر تفسريذكرنا ذلك يف أهم  -2
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 بهب األربعة ويرّجح ما يراه راجحا وينس        ادات ورّده ألقوال املذافقه العبمن الفرق الض        الة، و 
ضياء التأويل  بأن تفسريالقول ومن هنا نستطيع  .األقوال إىل قائليها، مع القائدة األصولية منها

فجمع املعلومات  ،ل كل الوس   ائل اليت تعينه على كتابة التفس   ري وغريهوس   هم  ،أهال لتطبيق عملي
 نة وغريها.من التفاسري املدو 

أما تأثري هذين التفس رين يف اجملتمع النيجريي، أمر ظاهر بني العلماء، وطالب العلم من 
مليالدي قد عاش يف القرن التاس    ع عش    ر االش    يخ عبد اهلل  أنيف الش    ك  املفس    ريين يف املنطقة،

من الزمن  ، والفرق بينهما فرق شاسعوالشيخ أبوبكر جومي يف القرن احلادي والعشرين امليالدي
ما من مجيع هل ة، يف التأثريات اليت وقعتدة واحالنتيج فإنومع ذلك  .البيئةيف التفاوت وتفوق 

أقدم  فض   ياء التأويل لعبد اهللونب س   واء كانت س   ياس   ية، أو اجتماعية، أو دينية أو اجتاهية، اجل
 حاطمته حىت نعو منذ ، وقد برع نيفريقيإللأو للنيجرييني،  س           واء كان، على اإلطالق تفس           ري

 ميع املناطق.جب
مل نش          غال بعال، مع أن املض          مون واحد يف اهتأثريات كلٌّ له اجتاه خاص َيص           هذه

إىل فيها، وإذا نظرنا  اات البيئة اليت عاشو ري تأثعن  ه بغض النظربواجّد أقد  كلٌّ ف ؛الدعوة إىل اهلل
ة وش       عبها واحتادها ملواجهتعليم أبناء أمة اإلس       المية  ماوغرض       ه اكان قص       دَهفقد  الش       يخني 
ه غرض            ص           حيحة مبوافقة الش           ريعة، وهذا هو ولذلك هذا ال يكون إال بعد عقيدة  ؛أعدائهم
وقد أثىن  ،ةورفع مرتبته وشأنه عند األم ،اجلهود اجلباره ته، وقد نال قبوال على هذفكر ومنهجه و 

 .1عليه كثري من العلماء واملشايخ من الدول اإلسالمية على هذا العمل
إال  ؛الدولة الفوديون سنوات عديدة من الزمن مع النيجريي جمتمع ديين قبل إقامةإن اجملت

النهض         ة اليت أن عثمان جاء كمجدد للدين اإلس         المي، وحركة الش         يخ عثمان بن فودي من 
لبالد اإلس     الم وحض     ارته يف ا لدعودته لنش     رلقض     اء الش     رعي يف نيجرييا امتداء ش     هدها جمال ا
التجديد و صالح الديين جمال اإل مية والثقافية والدينية مركزا علىطياهتا البيئة العلوتأثريها بكل مع

احلاالت الدينية و  ،الش              يخنييف  رفة البيئة اليت أثرتمعو العقائد، و الفكري من خالل املف اهيم 
 قتصادية والسياسية يف كل منهما.واالجتماعية واال

                                                 
 .43، ص 1ج )قصدي(، Manufaataيف السابق، يف كتابه  -1
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كثري من علماء ليه  فقد أثىن عنيجريي اليف اجملتمع أما الش   يخ عبد اهلل بن فودي فقد نال القبول 
 لماء وطالب العلم على حس              ب املنطقة، وليس يفاملنطق ة، وخترج على ي ده خلق كثري من الع

هج حىت وص    ل إىل جامعة األزهر يف مص    ر، ووض    ع كمن ؛كلها  يف غرب إفريقيانيجرييا فقط بل 
حفاده وحص          لُت وعند أ امعات النيجرييةتفس          ري يف فرتة من الفرتات، وخمطوطه موزع بني اجلال

 1كما تقدم.  اعليه
ىل تفس   ريه كفاية ع إلعلماء وطالب العلم، أما بالنس   بة للمبتدئني فلريجوتفس   ريه خاص با

نعومته من  ما من عاَل برع .وقد اس  تفاد كثري من املفس  رين القدماء يف املنطقة ض  عفاء الس  ودان.
إس         هامات و ه وأيقظ َهم العلماء يف جمال التأليف والتص         نيف ؛وقد تأثر ب هالعلم إال اس         تعمل

 موسوعة ألهل املنطقة.علمية فّعالة للمفسرين قدميا وحديثا، وهو مبثابة 
الش           يخ أبوبكر حممود جومي فقد جاء بعده وهو أيض           ا قد نال القبول يف اجملتمع  أما

ن طالب ج على ي   ده كثري مالنيجريي، وق   د أثىن علي   ه كثري من علم   اء املنطق   ة وخ   ارجه   ا، وختر 
دينية  يئةهيف الدعاة وطالب العلم، وكونه هو مس   اعد أكب العلم، وتأثريه يف اجملتمع وباألخص 

 جرييا يفت يف مجيع أحناء ني)مجاعة إزالة البدعة وإقامة الس نة(، وهي دعوة سلفية وانتشر تس مى 
ند التفس    ري مس    تخدم ع فإن هذا ارس الدينية، واملراكز، واملس    اجد؛املد ادي. وأس    سالقرى والبو 

يع مواسم التفسري يف رمضان، يقيمونه يف مجإىل عامة الناس، مث هناك موسم من  علمائها إضافة
 مدن نيجرييا.

نده وأكثر ع هس     تخدم. ما من مفس     ر إال وهو يومن هنا برع تأثريه أكثر فاألكثر تفاعال
س    ري خمتص    ر وس    هل تف ألنه اهلل بن فودي؛معاين التنزيل لعبد تأثريا من تفس    ري ض    ياء التأويل يف 

ار التنزيل و اليت نقل منه كتفس          ري اجلواهر احلس          ان لعبد الرمحن الثعاليب، وأنومص          ادره  التناول.
إضافة إىل ريب، بن الع زن، وأحكام القرآن البن بكرللقاضي البيضاوي، ولباب التأويل لعلي اخلا

ليت اعتمد لس        يد قطب اة حاش        ية اجلمل، ويف ظالل القرآن فتوحات اإلهليالتفس        ري اجلاللني و 
 وض   وع الرئيس   ي لكل س   ور منها، وذكره للفوائد وتعليقاته عليها، ويفاملأكثر من غريهم، ويذكر 

 خمتصر جدا وكتبه تفسري .سائل الفقهية بنسب األقوال إىل قائليهااملبعض االستنباطات وحلول 

                                                 
 ( ورقة وأضع بعضا منه يف ملحقات البح 226َّ) تقدم خترجيه أن خمطوطاته حوايل -1
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 بن فودي ا تفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل لعبد اهللأم صاحبه للمبتدئني من طالب العلم؛
 هذا للفحول.
من األش           رطة  ية التقنية احلديثةويل من الناحكونه يف تأثريه وتفوقه على ض           ياء التأ أما

نكبوتية عوالفيديو والتلفاز واإلذاعات والص حف واجلرائد واجملالت، وفيس بوك وتويرت والشبكة ال
ل جيد من املبامج الدينية وأن الرج اً وقدم كثري  من وس         ائل العص         ر احلدي َّ.)إنرتنيت(، وغريها 

اخال النيجريي د تمعاجملف يف و إض              اف ة إىل اللغة األم، وهو معر  ؛اإلجنليزي ة والعربي ة مع ا اللغتني
 ر تأثريا من عبد اهلل أو تفسريه.وخارجاً، ويظهر أنه أثر وأكث

قد ودويني يف نيجرييا بعد دولة الف اليت وجدتميكن القول بأن مجيع التفاس              ري  وأخريا 
وهو الوحيد  .الباب فتح هذا عبد اهلل بن فودي، وهو أول من اس       تفاد أهلها كثرياً من تفاس       ري

 .يا بالد الس  ودانفريقنفه يف القرآن وعلومه، أكثر مما ص  نفه غريه يف غرب إالذي بلغ عدد ما ص  
 ذ منه فهمهذا فكل من جاء بعده أخ فعلى يجرييا؛ج د من ألف كت ابا مثله يف نوإىل اليوم َل يو 

 1.رايوتفصيال وحتر وتفسريا وتبياناً  يه يف كل العلوم اإلسالمية، مجعاعيال عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .26ص  اهبكر، رسالة الدكتور أبو  زبري يف السابق -1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

284 

 

  قتراحات، والفهارسالنتائج والتوصيات واالأهم  االخاتمة وفيه الفصل الخامس:
 

 ةالنتائج العام أوآًل:
 التوصيات واالقرتحات ثانياً:
 فهرس املراجع واملصادر :ثالثا
 

   ينا حممدنبشرف املرسلني احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أ
 فقد كمل هذا :وبعد، ومن اهتدى هبديه وقفى أثره إىل يوم الدين ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه

، أجده اأن أكون قد أضفُت عمال نافع يلجهد املقل، وأم البح َّ املتواضع بفضل اهلل ومّنه وهذا
مبا توصلُت  صرالعاجز املق لوذ، وأن يف هذه اخلاَتة املوجزة أن أدىل بحشرييف صحيفة عملي يوم 

  .ّن يل من توصياتأغري مقعده مبا  إليه من نتائج، وأوصي وصية من تبوأ
 ردس             ريي )بني تف الباح َّ عن مناهج املفس            رين النيجرييني درس             ة َّنوذجية مقارنة هما تناول

الكالم  حي َّ بدأ الباح َّ ب ،(وضــــــــياء التأويل في معاني التنزيل ،األذهان إلى معاني القرآن
 ،تعريفها وحدودها وس   كاهنا ودخول اإلس   الم واإلص   الح فيها للمنطقة موقعها عن تاريخ موجز

ة يف منهجهما ن بالعناية والدارس  وبذكر املفس  رين ومبجهوداهتم. واختص الباح َّ هذين التفس  ريي
توصل  ، وماتامة عن حياة املفسرين العلمية والعملية مفصلةالتفس ري ويف التفس ري بعد معرفة عن 
يت البد من إبرازها بالذكر مس          جلة، مث يردف الباح َّ بعدها الباح َّ أيض          ا من النتائج ال إليه
 مام.قرتاحات اليت تسري بسفينة ِبثه وما يتعلق به إىل األاال

ن م مع أخيه الش      يخ عبد اهلل بأنه أس      هإن حركة اإلص      الحية بقيادة الش      يخ عثمان بن فودي 
اهتم بعد قرتة من س   بفودي هي اليت أعطت املس   لمني يف تلك املنطقة روح اإلخاء واليت أيقظهم 

انوا س         ليم القومي بعد أن كوعادت هبم دينهم على النهج ال ربطت املس        لمني بعض         هم بعض         ا
كرا نادرة لذلك مسي بنارد الزمان، كان فقيها ومف ،ش خصيةله والش يخ عبد اهلل كانت  مفرقني.و 

قائداً وجماهداً، وأفكاره اإلص         الحية والثقافية على كثري من املص         لحني و وداعياً يف نفس الوقت 
مثل  دراس    ةأن  .ص    الح باليداإلواجتمعت يف خص    لتان اإلص    الح عن طريق اللس    ان والقلم، و 
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العلم واحلركات اإلس         المية روح االندفاع الش         خص         ية من الناحية الثقافية يعطي لطالب  ههذ
وطيد الدولة ت؛ حي َّ َل حيجزه انش          غاله عن قدام إىل اإلمام يف حقل العلم واإلقتداء بأمثالهواال

ا إىل هَه تص        رف جل للحركات املعاص        رة أال هوتنبيه هإرش        اد اجلديدة يف جمال التأليف، وكذا
أهم  تتلخصو  ، بل البد من اجلمع بينهما.الس         ياس         ي وهتمل اجلانب الثقايف والرتبوي اجلانب
 :يتاآلا الباح َّ يف اليت توصل إليهالنتائج 

فريقيا ش              رق بالدكمرون وغرب الداهومي، ومشال النيجر، وجنوب تقع املنطقة يف غرب إ -1
يف غرب  ل اإلس           الم فيها وقت مبكرودخ ( ميال مربعا.162,332يط األطلس           ي )احمل
فريقيا حىت وص         ل إىل نيجرييا فيما بني القرن، احلادي عش         ر، والرابع عش         ر، عبالطرق إ

 لدولة فريقيا وغرهبا، َت اإلصالحية ارية القدمية اليت تربط بني مشال إالتجا واملعابر
نش    ر علوم أ م(،1112-ه1233) بدأ يف س    نة .م(1116-ه1221)عام وتأس    يس    ها  -2

 ية.اإلسالمية والثقافة العرب
ُرزق املنطق  ة بكثرة املفس              رين منهم الش              يخ عب  داهلل بن فودي، وأبوبكر حممود جومي،  -3

 :منهم ،والس      لطان حممد بللوبن عثمان بن فودي إض      افة إىل بعض املفس      رين املعاص      رين
الش  يخ حممد أبه أجي، والش  يخ جعفر حممود آدم، والدكتور حممد ثاين عمر، والش  يخ آدم 

اهر ، والشيخ أبوبكر غربه ناييا، والشيخ ناصركب، والشيخ الطاإللوري، والشيخ حبيب اهلل
عرف على تقدماء واملعاص  ريين، و من ال .عثمان بوش  ي حممد البخاري بن عثمان بن فودي

مع ذلك قد أّدوا  وافالقرآن والذين َل يؤل من الذين ألفوا يف تفس  ري جمهوداهتم قدميا وحديثا
 واجبهم يف هذا اجملال.

ألهل املنطقة ض    ياء التأويل يف معاين التنزيل، وكفاية ض    عفاء الس    ودان  فس    ريأهم كتب الت -4
 ،القرآن األذهان إىل معاين يف بيان تفس     ريالقرآن، ونيل الس     ول عن تفاس     ري الرس     ول، ورد

ونزعة اإلس      ري يف إنالة اليس      ر، وهبة اهلل الرفيق يف بيان قص      ة يوس      ف الص      ديق، وقص      ة 
ة يف علوم احلمل ،اجلليلة وس          ائط الفوائد والفوائد ،أص          حاب الكهف واملفتاح التفس          ري

ومه وأنواعه القرآن وعل وتفس   ري س   ورة القدر، واس   تفادة املناهج خمتلفة مدروس   ة من تفس   ري
 بداعاته.ومصادره وإ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



     
                             

286 

 

دعوة الش     يخ لل امتداء .اليت ش     هدها جمال القض     اء الش     رعي يف نيجريياالتطويرية النهض     ة  -5
وحضارته  اإلسالم امليالدي لنشر القرن التاس ع عشر مطلع عثمان بن فودي إىل قامت يف

جمال اإلص       الح  ىمية والثقافية والدينية مركزا عليف البالد وتأثريها بكل معطياهتا البيئة العل
الشيخني  يف ومعرفة البيئة اليت أثرتالعقائد، و التجديد الفكري من خالل املفاهيم و الديين 

 قتص  ادية والس  ياس  ية يف كل من العص  ر عن ش  خص  يتهماواحلاالت الدينية واالجتماعية واال
 البارزة يف التفسري. 

أفكار ومفاهيم وتص        ورات قادة اجلهاد اإلس        المي يف بالد اهلوس        ا باألخص الش        يخني  -6
فريقي  ا يف القرن الث  ال   َّ م( واليت ق  ام  ت يف غرب إ1122عثم  ان بن فودي وأخي  ه عب  داهلل )

يحة الدين الص   ح تعاليم ة وس   اَهت يف نش   ريف الش   ريعة اإلس   المي ماهمدوراً  عش   ر وأدت
ياس              ية خمتلفة الس              حاالت إىل نص              ر بالفتوحات اليت أدت المنذ بداهتا إىل أن َت هلا 

 قتصادية والعلمية والثقافية الدينية.واالجتماعية واال
ص     ر  توال يق ،راء والنقل والتوس     يع ش     به متوس     ط ليس مبس     هب كالقرطيبمنهجهما يف اآل -2

يه أرجح اد فعتماء التأويل هو وس        ط بني بني مع االوباألخص ض        ي ،اجلاللني كتفس        ري
والتنبي  ه على القراءات الس              بع وبي  ان أحك  ام  ،عراب م  ا حيت  اج إىل اإلعراب من  هاألقوال إ

 س      ري مناهلجرة، وهو أول كتاب للتف مذهب مالك بن أنس إمام دار مراعاةالش     رعية مع 
وَل  ،س       بق ص       احبه أحد إىل وض       ع مثلهعلى منواله، وَل ي أهل املنطقة، كتاب َل ينس       ج

 ،يلحقه يف ش       اويه وَل بس       بقه أحد مع وجود بعض العلماء الذين س       بقوه يف هذا امليدان
 منه. وكل من جاء بعد أخذ

كانت مدرس              ة التجديد   .ف اهيم والعق ائداملال ديين من تص              حيح  أفك ارَه ا اإلص              الح -1
ه من ماعية بأن يعطى كل فرد حقجتمي قدميا وحديثا، اليت حتمل لواء، العدالة االاإلس       ال

 . التعليم والتدريس والتأليف تعايش السلمي مع غري املسلمني، يفال
عاني وضــياء التأويل في م ،األذهان إلى معاني القرآن رد) دراس  ة مقارنة املنهج املؤلفني -2

ن  اي  ة ب  امل  أثور العالع ام  ة و ، تف  اق يف مص              ادريف الت أليف، ويف التفس              ري وج  ه اال التنزيـل(
 ،وخوالناس        خ واملنس         ،واللغة ،والقراءات ،ختالف، وجزئيات مس        ائل العقدية والفقهواال

 واإلسرائيليات، والتمييز بينهما. ،والقصص
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تنزيل يف حسن التأويل يف معاين ال ءاألذهان إىل معاين القرآن عن تفسري ضيا رد َتيزتفس ري -11
وتص  فية القص  ص  لعلمي،ريه االقرآن، وتفس   التنظيم والرتتيب وذكراملوض  وع الرئيس  ي لس  ور

مش        اكرهتن و  مع غري املس        لمني وتعليم البناتتعايش الس        لمي الواإلس        رائيليات، وفكرة 
 لرجال لتنافس مع غري املسلمني يف اجملتمع النيجريي.ل

القرآن تفس     ريه  ألذهان إىل معاينا رد َتيزتفس     ريض     ياء التأويل يف معاين التنزيل عن تفس     ري -11
بط بني اآليات والس     ور، وعلوم القرآن ومس     ائله، اللغة وفروعها، إلش     اري، واملناس     بات ر ا

جيح مذهب راء املذاهب مع تر أص  وله مع التوس  يع، والعبادات املس  ائل الفقهية. بآوالفقه و 
يف كثري  ةفيص        و وغالة اجلمهور، ورد على الفرق الكالمية من املعتزلة واجلبية والفالس        فة 

 سائل العقدية.املمن 
فاق تالتأويل يف معاين التنزيل وجه االاألذهان إىل معاين القرآن مع ض            ياء  مقارنة عن رد -12

يات احلس    نة، وجزئتعامل بالنص    وص من مجيع جوانبه، من اآلداب واألخالق اليف دراس    ة 
زئيات عن أص              ول العقدئد، اجلوج ه للمق ارنة يف بعض  ولكن ال عن أص              ول العق ائ د؛

فقه الية و س   ائل العقداملقدحررا وناقش   ا  .ش   خص   يالرأي ال اوتعامله يف العبادات واس   تدالهل
 أدلة املذاهب دون تعصب للمذهب املالكي. وأصوله، مع ذكر

؛ تمسكبال بن فودي يف فكرة إصالح الديينيتفق الشيخ أبوبكر جومي مع الشيخ عبداهلل  -13
 س والتأليفوجمال التعليم والتدري اخلرفات والش     ركيات والبدع، العقديدة الص     يحية وحماربة

م الدولة جتماعية ولن تقو العدالة االوالتصنيف عموما األمر باملعروف والنهي عن املنكر، و 
األخص والرتبية وهتذيب النفوس وب إال مع إق ام ة الع دالة ويعطى كل فرد من اجملتمع حقه،

 تناول الروحانية الصوفية يف هتذيب النفس.قد الشيخ عبد اهلل 
 اهلل يف فكرة التعايش الس         لمي، ويف العقدة، أنَيتلف الش         يخ جومي عن الش         يخ عبد  -14

الش    يخ جومي عقيدته الس    لفي ينتمي إىل مذهب أهل الس    نة واجلماعة مذهب الس    لف، 
 وأن الشيخ عبد اهلل كان قادريا وسار صوفيا.

ارزة َتثلت يف افية بعبد اهلل بن فودي مع أيب بكر جومي إسهامات فكرية وثقتركاها كان  -15
 جماالت خمتلفة.يف  مؤلفاهتما اليت
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الس     نة، ا يف تفس     رييهما بالكتاب و هممالتز اهلل قد  إن الش     يخ أبوبكر جومي والش     يخ عبد -16
الص   حيحني البخاري ومس   لم ك الص   حيحة على وجه اخلص   وص، واعتمد على األحادي َّ

 وأصحاب السنن واملسانيد.
م اإلمارة اكان عبد اهلل بن فودي من اآلمرين بالعروف والناهني عن املنكر، وأس       هم يف قي -12

فصاروا  ةربطت املس لمني حتت راية واحد د دامت قرنا من الزمناإلس المية يف نيجرييا، وق
يامها كان ، وقالكفر والش      رك باهلل أص     بحت قوة ومنعة بعد أن كانوا أش     تاتا، وانتهى دور

 اإلسالمية. على األسس واملبادء
من احلكايات والقص        ص اإلس        رائيلية على ض        وء  قش الش        يخ عبد اهلل بن فودي كثريانا -11

ع عن العقيدة الص           حيحة ورد على  ا فاملعقول ورد الباطل منها، مع الدالكتاب والس           نة و 
الفالس      فة وش      طحات الص      وفية والنص      ارى كما دافع عن و كثري من بدع الفرق الكالمية 

 عصمة األنبياء واملالئكة.
الالت لغوية  ما ترتب عليها من دبعية وبنيم إهتم الش   يخ عبد اهلل بن فودي بالقراءات الس     -12

 وأحكام فقهية.
أيقظ الش           يخ عبد اهلل بن فودي َهم العلماء يف جمال التص           نيف والتأليف وخاص           ة يف  -21

د بع   ده حي    َّ وج    ،حي    َّ توال   ت اجلهود يف ذل   ك بع   ده يف نيجريي   ا ؛التفس              ري وعلوم   ه
 معاين القرآن. األذهان إىل رد مات القرآن وتفسريإسهامات علمية كتفسري مبه

اللغة وفروعها  جانبإىل الش  يخ عبد اهلل بن فودي إىل كثري من املص  ادر يف تفس  ريه  أش  ار -21
مارية تع، وذلك بعد احلملة االس   املفقودة وقد تعد من املص  ادر ،اآلن تتوفر والزهد واليت ال

 زالت خمطوطة. على البالد اإلسالمية وبعضها ما
اإلش    ارات الص    وفية وقد اس    تفاد من ذلك من خالل  هتم الش    يخ عبداهلل بن فودي بذكرا -22

 تفسريه. اإلشاري وانعكس ذلك على قراءته بعض كتب التفسري
لظاهرة ااهلل الرتكيز على اإلص  الح والرتبية، وهذه  الش  يخ عبد ومن األمور املهمة يف تفس  ري -23

، ألوفةملفإنه َل يقتص ر فقط على تفس ري اآليات على الطريقة ا ال جتدها يف تفاس ري أخرى؛
الرتكيز على  رمي؛لخص منها فوائد تربوية وإص    الحية، وهذه مهمة القرآن الكبل جتده يس    ت

واجملتمع  .إص  الح القلوب وبناء على ذلك يص  لح العباد واجملتمع وتص  لح األعمال الظاهرة
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من ش       وائب غري إس       المية حىت  اإلس       المي اليوم يف أش       د احلاجة إىل ذلك ملا دخل فيه 
 .حمهكادت تذهب مبال

نيجرييا خاصة  نطقة مشالوصلت إىل معرفة بعض العلماء وآثارهم العلمية والثقافية ملتوقد  -24
 نيجريية عامة.و 
  التوصيات ثانياا 

ل وأنعم عليم  ن إَتام م احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص      احلات فله احلمد والش      كر على ما تفض      ّ
هذا العمل، وأس         أله تعاىل أن يتقّبله مين، وجيعله يف ميزان حس         اين يوم ال ينفع مال وال بنون، 

 إنه رحيم ودود. وأن حيسن خاَتيت، وقارئ هذه السطور، وأن جيعل مآلنا إىل خري
املختص   رة وفيه  ةإن تفس   ري الش   يخني عبد اهلل بن فودي وأبوبكر جومي من التفاس   ري اجليد أواًل:

ريد والش  رح، وأن أخرى يف التنقيح والتج فوائد، ينبغي أن يبذل فيه جهود كما بذلت يف تفاس  ري
 تفيدواس      ري أهل املش      رق واملغرب ويس      يتعرف عليهما العلماء وطالب العلم كما تعرفوا على تفا

ة، وكيف ع  اجل  ا كت  اب  منهم  ا، وه  ذا جيعلهم أن يعرفوا البيئ  ة احمليط  ة بتل  ك املنطق  ة وال  دوافع من ال
 قضايا العقدية واإلجتماعية والسياسية يف ذلك من خالل تفسري القرآن.

رات على )ض      ياء التأويل( ونش      ره وجعله يف املقر  ينبغي احلرص على طباعة هذا التفس      ري ثانياً:
طاهم ني ويس           ريوا على خماملتقدمن علوم م العل منه طالباملس          توى اجلامعي حيت يس          تفيد 

 ن نورهم العلمي والثقايف يف كيفية اس         تنباطاهتم وطريقتهم يف اس         تخراج الفوائد يفويقتبس         وا م
 الرتبية واإلصالح.استخراج الفوائد يف 

عن  ًئاش         ي نو يعرف توجيه الباحثني إىل دراس         ة مناهج هؤالء املفس         رين الذين الض         رورة  ثالثاً:
 .يف تلك املناهج اهجهم، وإبراز جوانب التميز سلبا وإجيابامن

العلم والب احثني من خالل تب  ادل األِب  اث والكت  ب املطبوع  ة واملخطوط  ات، تنبي  ه طالب  رابع اً:
وكم  ؟فكم بذل فيها من جهد ؛جه ا للن اسه ا وإخراقالكم اهل ائ ل من املخطوط ات لتحقي ه ذاو 

 .يطلع عليها إال النزر اليسري ال ؟حوت من علوم، وهي رهن املكتبات العلمية
والباحثني بالعناية جهدي، فما كان من حق وصواب فمن اهلل وحده،  الدارسنيوأوص ي إخواين 

 كان من خطأ وسقط فمن نفسي والشيطان، وشرع اهلل ودينه بريئان فهو املتفض ّل به علّي، وما
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وأس              أل اهلل العلي الق  دير العلم الن  افع والعم  ل الص              احل إن ه رحيم ودود، واحلم د هلل رب  من ه.
 العاملني.
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 فهرس األعالم المترجم

 (،522ه  (، و)ت512) هو عبد الرمحن بن علي، أبوالفرح، ولد سنة:ابن اجلوزي  -1
( 461) ابن العريب القاض        ي أبوبكر بن عبد اهلل بن حممد األندلس        ي، ولد س        نة: -2

 (.543و)ت
 ،(ه                     411) نة:حممد الغرناطي، ولد س       عبد احلق بن عبد امللك، أبوابن عطية  -3

 (.ه  541)ت
 م(.2114)  م(، وتوىف سنة:2114) املفّسر وقارئ، ولد سنة: ةعياأبوبكر الد -4
 ه(.151)ت النعمان بن ثابت التيمي، موالهم الكويف، فقيه العراقأبو حنيفة  -5
ولد  عبد اهلل، ، أبويلس             الدين، حممد بن يوس            ف بن علّى، األند أثريأبوحيان  -6

 .ه(245) سنة: وتوىف مبصر ه (،654سنة:)
 ه(.116 )ت :الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقيأبو  -2
   (.ه 521و)ت ه (،531سنة:)  ولد، أبوالقاسم بن فرية بن خلف بن أمحد -1
 .(ه622أبوزيد عبد الرمحن )ت -2
 .ه (451)ت البيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، اخلراساين، أبوبكر -11
 .ه (451)ت البيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، اخلراساين، -11
 :نةأبو عبد الرمحن، ُولد س     ، اخلرس     اين أمحد بن ش     عيب بن علي بن س     نان بن ِبر -12

 .(231) ( وقيل241)وتوىف  ه  (225) وقيل ه (215)
 (.241)تو، عبد اهلل أبو ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس -13
 ه  (.212)ت ،بن عطاء اهللأمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبدالرمحن بن عبداهلل  -14
 م(.1223الكاتب املشهور األديب املؤرخ، وتويف الشيخ ) آدم اآللوريآدم عبد اهلل  -15
 ه(211) س        نة:ولد الش        افعي،  إمساعيل بن عمر بن كثري عماد الدين أبو الفدا، -16

 .ه (224ت)و
 .  (ه1253، ت ه1125) :سنة حممد بللو، ولدأمري  -12
 ه(.411)ت حممد حممد البغوي، حمي السنة، أبواحلسني بن مسعود بن  البغوي -11
 .ه (221)ت :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -12
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 .(125ت( و)216) سنة: الثعاليب اجلزائري، ولد الرمحن بن حممد عبدالثعاليب  -21
 .م(2112ت)وم(،1261) ولد سنة:أبوساَل، آدم القاري بن د بن حممو  جعفر -21
 ه(.211)ت أيب بكر السيوطيجالل الدين عبد الرمحن بن  -22
 .ه(164)ت الل الدين حممد بن أمحد احمللي الشافعيج -23
 ه  (.646تحنوي بارع، )الدين عثمان بن عمر فقيه مالكي، مجال  -24
 .ه (622ت) عبد اهلل: مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي، أبو -25
 (.122)ت حسن بن علي بن طلحة الرجاجي الشوشاوي -26
 .ه (1251ه   (، و )ت126) بن أمحد األنصاري، ولد سنة: زكريا بن حممد -22
 .ه( 531ت) حممود بن عمر الزخمشرى، أبو القاسمالزخمشري  -21
 .(225-212)ت  اإلمام احلافظ سليمان بن األشع َّ، أبوداود السجستاين -22
 .ه (1214ت) :سليمان بن عمر العجيلي املعروف باجلمل -31
 .ه (1315)ت :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب -31
 (.ه151)بن عبد الكرمي الشافعي،  بكر الكبري أبو الشاعر -32
 .ه(223ت) :شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين -33
 .ه    (544تالفضل عياض بن موسى اليحصيب األندلسي، ) شيخ اإلسالم، أبو -34
 (.13) ة التجانية الصوفية وداعيها وناهز من العمرطاهر بن عثمان بوشي زعيم قري -35
 .ه  (112بن كعب اهلمداين الكويف )تطلحة بن مطرف  -36
 (.ه1116 )ت الباري العشماوي، عبد -32
 .ه(253)ت عبد الرمحن بن حممد األخضري، -31
 ،ه (322 )ت حممد، الرازي ابن أيب حاَت: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس، أبو -32
 .(ه116عبد الرحيم بن احلسني العراقي، )ت  -41
ه                          (، 521) ه                          ( وقيل522) ة:سن القاسم، ولد عبد العزيز عبد السالم أبو -41

 .ه  (661تو)
 ه  (.1131)ت عبد الكرمي بن علي بن عبد الكرمي احلسيين املغريب، مث املصري -42
 (.م1125-ه1211)ت العباس أبو ،الصاوي الكرمي بن هوازن القشريي، عبد -43
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 ه  (.465ه    ( و)ت325) عبد الكرمي بن هوازن، أبو القاسم، ولد يف سنة: -44
 ه  (.211)ت البكات، أبو أمحد بن حممود النسفى،عبد اهلل بن  -45
اخلري ق   اض              ي القض                اة البيض                اوي،  اهلل بن عمر بن حمم   د بن علي أبو عب   د -46

 ه(.621)ت
 بن حممد فودي، أبو حممد. بن حممد بن عثمان صال بن هارون عبد اهلل -42
 ه(.211حممد املعاريف )ت أبوعبد امللك بن هشام  -41
 .ه (211تحممد، الذي انتهت إليه سرية ) عبد امللك بن هشام احلمريي، أبو -42
 عثمان بن فودي بن عثمان بن طاحل بن هارون ابن حممد بن موسى جكّل. -51
 :ول ُ د س              ن  ة ،عالء ال  دين، أبو احلس              ن، علّى بن حمم  د ابن إبراهيم، الش               افعى -51

 (.ه  241 و)ت ،(ه621)
 .كبا زعيم فرقة القادرية العالمة الشيخ ناصر -52
 .ه (1413حممد القاضي ) الفتاح بن عبد الغين بن -53
 .ه(544القاضي عياض بن موسى اليحصيب األندلسي )ت -54
 .ه(122ت) مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث -55
ر، أبو بن جبجماهد  -56 وفاته مبكة  (ه                        21) ة:ولد س          ن، احلجاج املكى، املفس           

 (.13)وعمره  (ه  114 :)سنة
م(، وتويف 1212ه                        ( املوافق )1333سنة )حممد الناصر بن حممد املختار، ولد  -52

 (.12م(، عن عمر)1226ه(، املوافق )1416)
وتوىف مك       ة  م(،1241) بن إدريس البن       اوي ول       د: يأول بن أب       ه أج حمم       د -51

 .م(2112)
هلل عب   د ا األنص                اري اخلزرجي امل   الكي أبو، حمم   د بن أمح   د بن أيب بكر بن فرح -52

 .(ه621ت) :القرطيب
 .ه  (241) ه أصويل، لغوي، سنة:يالقاسم، فق كليب، أبوحممد بن أمحد بن جزي ال -61
 م(.1324-ه  241)ت :حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب -61
  .   (ه 221)ت :اهلل العلويين عبد حممد بن أمحد بن علي اإلدريسي، أبو -62
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(،  224) :جعفر ولد س        نة أبو، بن غالب الطبي حممد بن جريربن يزيد بن كثري -63
 (.ه 311و)ت

 .ه (415ت) عبد اهلل: أبو، عبد اهلل بن حممد بن نُعيم النيسابوريحممد بن  -64
، الش افعين، الدي اهلل، امللقمب بفخر عبد أبو حممد بن عمر بن احلس ني بن احلس ن، -65

 (.ه616(، و)ته 544:)سنةولد
 .(222)ت احلافظ أيب عيسىلإلمام  ،الرتمذي حممد بن عيسى -66
 .ه   (515ت) الشافعي الغزايل حامد، أبو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد -62
 .ه (223تعبد اهلل، ) أبو حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، -61
 .ه  (112ت)، آبادي حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشيازي الفريوز -62
( 214و)ته(، 251) ولد س   نة:حممدبن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش   افع  -21

 (.254أو)
 س     نة ه                    ومات1132ولد س     نة )  ص     احل بن حس     ني الكواش     ي قاض     ي تونس، -21

1211). 
 .ه  (114احلجاج املخزومي وتوىف مبكة )ت املكي املقرئ أبو بن جب جماهد -22
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 فهرس غريب األلفاظ
 

                                         ومعناها  سماء األماكنوأالكلمات 
 =يجرييا.  إحدى واليات نتكتب بكيفية الثالثة صكوتو، و َسْكُت، سوكوتو،  صكتو 
 =اسم دولة أخذ من هنر نيجرييا. نيجرييا 
 =إحدى واليات نيجرييا وعاصمة قدمية هلا. الغوس 
 =إحدى واليات نيجرييا. ُلوُكوَجا 
 =عاصمة جديدة لنيجرييا. أبوجا 
 =إحدى واليات نيجرييا.تكتب بكيفيتني كانو  كنو 
 =إحدى واليات نيجرييا.    بِْنِوي 
 =واليات نيجرييا. إحدى كدونا 
 =بلد يف دولة مايل. تُ ْنُبْكُتو 
 فريقيا= اسم قآرّة.إ 
 =رة.  ااسم ق آسيا 
 سم قبيلة هوسا=ا 
 سم قبيلة ايبو=ا 
 سم قبيلة   يوربا=ا 
 سم قبيلة فالنة=ا 
 سم قبيلة برنو=ا 
 سم قبيلة   نويف=ا 
 =اسم قرية  فوتا 
 سم بلد فوتا=ا 
 =اسم بلد بفزمان 
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 =اسم بلد كَوار 
 =اسم بلد يف دولة مايل. ِبِسجْلَماَسَة 
 =اسم بلد يف دولة مايل. أُوُدَغْسَت 
 =اسم بلد يف دولة مايل. تَ َغاَزَة 
 .اآللوري= إحدى واليات نيجرييا 
 =إحدى واليات نيجرييا.  أَدَماَوى 
 =اسم دولة جماورة نيجرييا.  بنني 
 =دولة جماورة نيجرييا. كمورن 
 =اسم بلد يف ليبيا. بَ ْرَقَة 
 =عاصمة دولة ليبيا.  طرابلس 
 =اسم ململكة اإلنباطورية برنو.   كامن 
 =اسم بلد يف ليبيا.   ُمُرزق 
   =عاصمة ململكة برنو قدمي.   ُكوَكاو 
 =اسم دولة النيجر. النيجر 
 =اسم بلد يف دولة السودان. دارفور 
 =اسم قبيلة. ونْ َغاراوى 
 فريقيا.إنة=دولة يف غا 
 =اسم قرية. غوبر 
 =عناها بلغة الفالنية فقيه.م فودي 
 =اسم قرية. ِطَغل 
 =اسم قرية. أَْدر 
 =يطلق على غرب افريقيا. السودان 
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 =اهلوسا. دالبيطلق على  التمْكرار 
  =إفريقيا. إحدى دول السنغال 
 =إحدى واليات نيجرييا.   َزنْ َفرا 
 =اسم قرية. بَاَو 
 =فودي، الشيخ عثمان.اسم قرية، ولد فيها األخ األكب لعبد اهلل بن  غرة 
 =اسم قرية وقع فيها القتال. ُغُدو 
 =اسم قرية وقع فيها القتال.  َكُتو 
 =اسم قرية. ُقُدو 
 =اسم قرية.  ُكوُتو 
 =  حدى واليات نيجرييا.اسم إل ِكب 
 =ُعَوْندو=اسم قرية ولد فيها عبد اهلل بن فودي املفس ر.   َغْنُدو 
 =اسم قرية تابعة لوالية كب   أَُلوَسا . 
 =حدى واليات نيجرييا.اسم إل كثسنا 
 =اسم مكان ُخصص لدراسة البناوين يف مصر.  بالرواق 
 =والية يف دولة النيجر. األغدس 
 =تابع لوالية كدونا.   بَ َلِديةُ  وزاريا 
 =اسم قرية. ُمالَمَغا 
 =وية كثسنا. اللو  تابعةأو بلدية  اسم قرية َدْورَا 
 أغي أغي= اسم حيٍّ يف والية الغوس . 
 =اسم حيٍّ يف والية كنو. رجييا ليوميو= رجييا زاكي 
 =اسم قرية، اليت ولد فيها والد جومي.   ُدوَغْن َداِجي 
 =اسم قرية. َماُرو 
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 =اسم قرية يف دولة مايل. َغَدَنْسُكْو 
 =زنفرا. تابعة لواليةبلدية  اسم جومي=غومي 
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 والمراجع فهرس المصادر
 القرآن الكرمي-    
أمدر مان،  ، جملةاإلسالم واللغة العربية في السودان الغربي واألوسطإبراهيم طرخان،   -

 .م 1261العدد الثاين عام 
ت ، رئيش قس        م الدراس        ااإلســــــالم والحركة العلمية في إمبراطورية برنوإبراهيم حممد،  -

 كنو نيجرييا.-بايرو-اإلسالمية يف جامعة
، 1ت، حيي بن حمم د، القاهرة دار ابن رجب، طالموضــــــــــوعـات، ابن اجلوزي أبوالفرح،  -

 .م(2116-ه   1422)
د. حممد  تالراغب األصفهاني،  تفسـير، أبوالقاس م احلس ني بن حممد املعروف بالراغب -

 م(. 1222 -ه   1421، )1جامعة طنطا، ط-عبدالعزي، كلية اآلداب 
بع طاألذهان إلى معاني القرآن،  رد تفســــير نيجرييا،أبوبكر حممود جومي رئيس قض    اة  -

 االتج   ارة يف حكوم   ة مجهوري   ة نيجريي   اج حمم   د بللو ميتم   ا يوس              ف وزير على نفق   ة احل   
 م(.1212-ه1412، )  باعة والنشر والرتزيع بريوتالعربية للط الفيدرالية، دار

 إىل ترجماإلجنليزية و ب مكتوب باللغة ، والكتافي كتابه قصــــــــــديأبوبكر حممود جومي،  -
ُت ابن  ه ي  ة ك  دون  ا وق  ابل  زرُت بيت  ه يف والعثرتُ عليه  ا عن  د م  ا  اهلوس              ا، وه  ذه املعلوم  ات

 أبوبكر جومي. شخصياً الدكتور أمحد
، 4الس  نة، ط مكتبة ،، القاهرةاإلسـرائيليات والموضـوعات في كتب التفسـيرأبوش هبة،  -

 د.ت.
مام ه                 ( اإل451)ت البيهقي: أبوبكرأمحد بن احلس   ني بن علي بن موس   ى، اخلراس   اين،  -

 1424، )2، ط، الكتب العلمية، بريوت ، دارالســنن الكبرى للبيهقي ،احملدث احلافظ
 م(. 2113و)  ه(

ي مطبوع، د عبد الباق، حتقيق حممالســــــــنن الكبرى للبيهقيأمحد بن احلس           ني بن علي،  -
 م(.1222-ه 1421، )1، دار الكتب العلمية، ط، بريوت

، أبوعبد اهلل الش          يباين، حتقيق ش          عيب األرناؤط، مام أحمداإلمســـــــند أمحد بن حنبل،  -
 م(.1225-ه 1416، )1شرحه ووضع فهارسه أمحد شاكر، القاهرة، داراحلدي َّ، ط،
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، لإلمام احلافظ أيب عبد الرمحن بن ش      عيب النس      ائي ســـــنن النســـــائيأمحد بن ش      عيب،  -
 .1الرياض، ط، -( مكتبة املعارف للنشر والتوزيع313-211)ت

 عامر -الباز رت، أنو  مجموع الفتاوى،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، أبوالعباس،  -
 م(. 2115 -ه  1426، ) 3اجلزار، ط

تبها ، رقم ك فتح الباري شـــــر  صـــــحيح البخاريالعس       قالين،  بن حجرأمحد بن علي  -
-ه                              1424) 4العلمية، طالكتب  بريوت، دار ا وآح اده ا حممد عبدالباقي،وأبواهب 
 م(.2113

مكة ة، املكتبة التجاريالبارودي  عبد اهلل عمر ت:، معجم الســــفر أمحد بن حممد الس    لفي -
 .قع اإللكترونيالمو املكرمة، عدد األجزاء، 

-1114، من ) حركـــة اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا في نيجيريـــاأمح   د س              عي    د غالدنثي،  -
، 2، طابقاً س  باململكة العربية الس  عودية  نيجرييا، وس  فري م(، رئيس جامعة ص  كتو1266

 م(.1223ه( ) 1414) 
 الفكر للطبعة والنشر دار 32511أبواحلسن  معجم مقاييس اللغة،أمحد فارس بن زكريا،  -

   .والتوزيع
 اإلسالم في نيجيريا ودورالشيخ بن فودي في نيجيريا.الدين،  اواءأمحد حممد  -
إفريقيـا في القرن التـاســــــــــع عشــــــــــر حركـة الجهـاد اإلســــــــــالمي في غرب أمح د حمم د  -

  ، ورقة قّدمها.الميالدي
لنـدوة العالمية التي عقدتها جامعة إفريقيا العالمية بالتعاون مع المنظمة ا ،أمح د حمم د -

قاعة ب للتربية والعلوم والثقافة احتفاء بذكرى الشــــــــــيخ عثمان بن فودياإلســــــــــالميـة 
 م(.1225 -ه1416، عام ) الصداقة بالخرطوم

الق   اهرة، الزهراء  ،الجهـــاد اإلســــــــــالمي في غرب إفريقيـــا(، 1212ك   اين )  أمح   د حمم   د -
 .35لإلعالم العريب، 

 يف ب  اب من س               أل اهلل الع  افي  ة، ت حمم  د فؤاد عب  دالب  اقي، دار أدب المفرد مخرجــا، -
 (.1212 – 1412، )3اإلسالمية، بريوت، ط،  البشائر
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 1321، ) 2عثمان بن فودي الفالين، ط ،اإلســــــــــالم في نيجيريـالوري، آدم عب داهلل اإل -
 م(.1221 -ه  
ذد قاموس صــغير يلقي ال ــوء على تاريخ ه :تاريخ نيجيريا موجزلوري، آدم عبداهلل اإل -

 سالمي باغيغي نيجرييا.عميد املركز العريب اإلالبالد قديمه وحديثه، 
م(، 1215-ه                  1415)، 1، طاإلســـالم اليوم وغدا في نيجيريالوري، آدم عبداهلل اإل -

 ، شارع اجلمهورية عابدين.14 مكتبة وهبة
 1321، )2، طعثمان بن فودي الفالني اإلســــــــــالم في نيجيريـاآدم عب داهلل األلوري،  -

 م(.1221 -ه  
دير مكتاب نظام التعليم العربي وتاريخه في العالم اإلســــــــــالمي، لوري، اإلاهلل دآدم عب -

 م(.1211-1421لعربية، بريوت، ط )ا دارالمركز التعليم العريب اإلسالمي، 
، بريوت لعريبإحياء الرتاث ا دار البداية والنهاية البن كثير،الفداء،  أبو بن كثريإمساعيل  -

 م(. 1211ه   ( املوافق )1411، ) 1طبعة جديدة حمققة، ط
 أطروحة لنيل درجة املاجس  تري يف قس  م الدراس  اتفي كنو،  التفســيرإمساعيل بن إدريس،  -

 م(.1216كنو )-اإلسالمية، جبامعة بايرو
ه              (، وزارة الشؤون اإلسالمية 1421، )5ت، باسم فيصل اجلوابرة، طأصول اإليمان،  -

 اململكة العربية السعودية. -واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 دي.للشيخ عثمان بن فو ؛ في تارخ بالد التكرار اإلنفاق الميسور، حممد بللو أمري -
ريوت، الكت  ب العلمي  ة، ب ، دارتعليم المتعلم طريق التعليمبره  ان اإلس              الم الزرنوجى،  -

 م.  2112
طوط يف ، خمبها ملوك الســــــــــودان التي كفرنا تعليم اإلخوان باألمورعثمان بن فودي،  -

 .مكتبة مركز الدراسات اإلسالمية، يف دولة صكوتو
لواقعة في ا تخريج األحاديث واآلثارمجال الدين عبد اهلل بن يوس   ف بن حممد الزيلعي،  -

ت، عبد اهلل بن عبد الرمحن الس     عد، الرياض، دار ابن الكشــــاف للزمخشــــري،  تفســــير
 ه (.1414، )1خزمية، ط
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، طبعة ملونة جيدة مصححة وملونة، لسان العرب، بن منظور مجال الدين حممد بن أكرم -
اعتىن بتص             حيحها أمني حممد عبد الوهاب وحممد الص             ادق العبيدي، لبنان، دارإحياء 

 .3، ط،بريوت مؤسسة التاريخ العريب،الرتاث العريب، 
 ، الس       رس       يد أمحد، ومؤس       س       ة الرتبيةمعالم التاريخ اإلفريقيالعراقي،  حس       ن عابد ينو -

 م(.1221 - 1423ية السودان ) مجهور ، 11للطباعة والنشر، ط
 داروف املعجم، ه(، مرتب  ا على حر 121)ت كتــاب العينخلي  ل بن أمح  د الفراهي  دي،  -

 م(.2113 -ه1424، )1ط بريوت ،الكتب العلمية
الرجــــال والنســـــــــــــاء من العرب  راجم ألشــــــــــهراألعالم قــــاموس تخريال     دين الزركلي، -

 م(.1211، )بريوتالعلم للماليني  دار ،5ط، والمستعربين والمستشرقين
 دارف املعجم، ه(، مرتب   ا على حرو 121)ت ، كتــاب العينخلي  ل بن أمح   د الفراهي  دي -

 ه.1424م 2113، 1ط الكتب العلمية بريوت
 لشاملة.وقع اإللكتورين، املكتبة اامل، تثبيت دراسة منهجية لسنن النسائي وابن ماجه -
يف  مطبوع ،غرب أفريقياوالمفســـــرون في  التفســـــيرالدكتور حممد بن رزق بن طرهوين،  -

 .ابن اجلوزي دارجملدين، 
 :ســــلســـــســـــلة محاضـــــرات أكتوبر للكاتب، نشـــــرته وزراة الثقافة واإلرشـــــاد النيجيرية -

 م.1222)
 املعروف، مكتبة املعارف باب يف ش    كر ســــنن أبوداود،س    ليمان بن األش    ع َّ، أبوداود،  -

 للنشر والتوزيع، الرياض.
ه                        (،  1421، )12، ط الل القرآنظفي س         يد قطب إبراهيم حس         ني الش         اريب،  -

 القاهرة.-بريوت-دارالشروق
فريقية جتماعي بين األقطار اإلفي نـدوة التواصــــــــــل الثقافي واالش              فيع حمم د أمح د،  -

العالقــات على جــانبي الصــــــــــحراء العالقــات الثقــافيــة بين الشــــــــــعوب اإلفريقيــة وأثر 
ريقية الواقعة المناطق اإلفاإلسالم واللعة العربية في ترسيخها"التواصل الح اري بين 

 م(.1222، كلية الدعوة اإلسالمية، ) شمال الصحراء الكبرى كجنوبها
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، ط، النهض   ة املص    رية موســـوعة التاريخ اإلســـالمي والح ـــارة اإلســـالمية،ش   ليب أمحد،  -
 م(.1212، )4القاهرة، ط 

 م(.1216الدوحة، ) تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الشوقي اجلمل، -
رات دار ط منش     و  المقدمة في أصــــول التفســــير،م بن تتيمية ش     يخ اإلس     الم، عبد احللي -

 ، بريوت.احلياة
، 2(، ط 133 -2)البينات في تفســـــــير أحكام العبادات، بش          ر،  عبد احلميد حممد -

  ه(.1431وافق حمرم )م( امل2111يناير) 
لعريب ارس مبركز التعليم ، امل  دالبرهــان في تفســــــــــير جزء عمعب  د احلمي  د حمم  د بش              ر،  -

يا، يرو، الغوس، نيجري إيبويت إالس        الم للعلوم اإلس        المية  مدير مركز ،اإلس        المي أغيغي
 ه(.1431، شعبان )5ط

أصــــــــول التربية اإلســــــــالمية وأســــــــاليبها في البيت والمدرســــــــة عبد الرمحن النحالوي،  -
 م(.2112-ه 1421، ) 15الفكر، ط ، داروالمجتمع

عبد  (.1326، )1طللســيوطي،  المفســرين طبقاتالس  يوطي،  عبد الرمحن بن أيب بكر -
 مناهج المفسرين.العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، حماضرة بعنوان، 

، أبي حاتم فســــيرالعظيم البنالتبن أيب حاَت،  عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر -
 مصطفى الباز مبكة املكرم، اململكة العربية السعودية. ه ، مكتبة1412، 2ط

املدينة  :مكتبة العلوم واحلكم ،إثبات صــــــــفة العلوهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، عبد ا -
 م(.1211 -ه 1412، ) 1املنورة، اململكة العربية السعودية، ط، 

د احلس   يين ، ط، املش  هتزيين الورقات بجمع بعض ما لي من األبياتعبداهلل بن فودي،  -
 .بالقاهرة

اين موس      ى حممد ثكفاية ضــــعفاء الســـــودان في بيان تفســـــيرالقرآن، عبداهلل بن فودي،  -
جلد مب فريقية العاملية يف الس  ودان، وهناك طبعةإلامعة ااجل :ري قّدم لهتجس  أياغي، رس  الة ما

اء ضـــــين تفس      ري كفاية ض      عفاء الس      ودان هو خالص      ة من إواحد يتداول يف األس      واق، 
ري ومساه بكفاية ف هذا التفسالعلم مث ألم  ، ملا صعب على الطلبةالتأويل في معاني التنزيل

 ضعفاء السودان.
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ات الوافي في شـــــر  الشـــــاطبية في القراءعبدالفتاح بن عبد الغين بن حممد القاض       ي،  -
 م(. 1222 -ه   1412، )4مكتبة السوادي للتوزيع، ط السبع، 

كتب  ة مالمغني البن قــدامــة، عب  داهلل بن أمح  د بن حمم  د بن ق  دام  ة، املق  دس              ي احلنبلي،  -
 م(.1261 -ه  1311) القاهرة، تاريخ النشر:

وتية قام دروس ص            اعتقاد أهل الســـــــــنة، عبداهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جبين،  -
 ها موقع الشبكة اإلسالمية.غبتفري

مكتوب  ،قوة على يد ملوك هوســـا تاريخ لإلمارات اإلســالمية وما العبداهلل بن فودي  -
 ه   (.1211) ئح ختمه سنة:خبط كويف وفيه قصيدة النصا

، ط، مكتب   ة نوال إيــداع النســــــــــوخ من أخـــذت عنــه من الشــــــــــيوخعب   داهلل بن فودي،  -
 م(.1251 -ه 1322زاريا:)

أمحد أمحد  ،ضياء التأويل في معاني التنزيل القرآن المسمى، تفسيرعبداهلل بن فودي،  -
 ستقامة بالقاهرة.م(، مكتبة اال1261 -ه 1311رييا، )السعود وعثمان الطيب كنو نيج

 م(.1226العدد السابع، الرباط، يونيو، )  مجلة المناهل،عبداهلل عبد الرازق إبراهيم يف  -
اون مع اليت عق دهتا جامعة إفريقيا العاملية بالتع ، بحوث النـدوة العـالميـةعثم ان بن فودي -

 ن،، عبد القيوم عبد احلليم احلس      ن، مقالة، بعواه(1412منظمة اإليس      س      كو، بتاريخ )
 .مخطوات الفوديين

ــا علي أبوبكر،  - ــة في نيجيري ، 1( ع   ام االس              قالل، ط126-125من )الثقــافــة العربي
 م(.1222)
ت، ضبطه وصححه مجاعة من كتاب التعريفات، ه (، 116علي بن حممد اجلرجاين )ت -

 م(.1213-ه 1413، )1، طالكتب العلمية بريوت العلماء، دار
 .فكير الصوفي عند الشيخ عبداهلل بن فوديالتجستري، عمر أمحد سعيد، رسالة ما -
ة، ، ش ركة س  عيد رأفت للطباعومناهجه دراسـات في أصــول التفسـيرعمر يوس ف محزة،  -

 قطر بدون تاريخ.
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 معجم المؤلفين المعاصـــــرين في آثارهم المحطوطة والمفقودة ومارض      ا كحالة،  عمر -
م(، 2113-1122ه(، و) 1424-1311)  وفي   ات طبع منهــا وحقق بعــد وفــاتهم

 ه(.1425مكتبة امللك فهد الوطنية )
اذ ، أس          تدراســــــــات في علوم القرآن الكريمفهد بن عبد الرمحن بن س          ليمان الرومي،  -

 -ه 1426ال   دراس               ات القرآني   ة، كلي   ة املعلمني، ب   الري   اض، الطبع   ة الرابع   ة عش              رة، )
 .م(، اململكة العربية السعودية2115

اث يف ، مكتب حتقيق الرت القاموس المحيطآب ادي،  حمم د بن يعقوب الفريوزجم د ال دين  -
 م(.1212  ه1412)  :، بريوت،2مؤسسة الرسالة، ط

لفقه، مذكرة في أصــول احممد األمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلكين الش  نقيطي،  -
 م(.2111، )5مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط

ــ ،حمم  د حجي - ار المعرب والجــامع المغرب عن فتــاوي أهــل إفريقيــا واألنــدلس المعي
، خرجه مجاعة من الفقهاء، وطبعته وزارة األوقاف والش ؤون اإلس  المية للمملكة والمغرب
ص         احب اجلاللة امللك احلس         ن الثاين مبناس         بة مطلع القرن اخلامس عش         ر  املغربية بأمر

 م(.1211-ه 1411اهلجري، عام ) 
املعاص            ر،  الفكر ، دارالتعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، حممد رض            وان الداية -

 .1ه(، عدد األجزاء1411، )1، ط، تو بري 
مرفي قطف الثبن لطف اهلل احلس      يين البخاري، حممد ص      ديق خان بن حس      ن بن علي  -

كة اململ-وزارة الش      ؤون اإلس      المية واألوقاف والدعوة واإلرش      اد  ،بيان عقيدة أهل األثر
 ه (.1421، )1السعودية، ط، العربية 

كر بريوت، الف دار اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشــــــيخان،، يحممد فؤاد عبد الباق -
 مصدر الكتاب موقع مكتبة مشكاة.

 .ط، املكتب اإلسالمي بريوت، حاديث الصحيحةاأل، سلسلة حممد ناصرالدين األلباين -
نغ  اي ، مملك  ة س              العربيــة الليبيــةالتكيتــل الجمــاهيريــة  جميلــة إمحمــدالكبري،  حمم  د -

 .1، ط يبيا، ل1521،1221سكيا  اإلسالمية يف عهد اإل
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 اإلســـالم في مالي مجلة تراث الشـــعب طرابلس اللجنة اإلدارية لإلعالماملريي،  حممد -
 .2 ،ع ،م1213 ،فباير، مارس -ينايرن  الثورين

 ةج  دي  ددة حمقق   طبع   ة الصــــــــــحــا ،  مختــاربن عب  د الق   ادر الرازي،  بن أيب بكر حمم  د -
 م (.1226-ه131، )1ط بريوت، ومشكولة، املكتبة العصرية

 القوانين الفقهية. ابن جزي، أبوالقاسم، .بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل حممد -
، لإلمام مشس الدين، مؤسسة الرسالة أعالم النبالء سيربن أمحدبن عثمان الذهيب،  حممد -

 .بريوت
لإلمام احلافظ احملدث أيب عبد اهلل البخاري )ت  الجامع الصــــــــــحيحبن إمساعيل،  حمم د -

 ه (، رتب ورقم وبوب حممد فواد عبد الباقي، مكتبة السلفية.256
 1412الكتب العلمية، ط، ) دار ،، طبعتاريخ األمم والملوك الطبري ،بن جرير حممد -

 .ه(
مكتبة العلم، مصـــطلح الحديث، ه                  (، 1421)ت بن ص    احل بن حممد العثيمني حممد -

 م(. 1224 -ه   1415، )1القاهرة، ط
دار ، اإلص    اهجمنالكتب والمقاالت التي تكلمت عن بن عبد الرمحن الطاس    ان،  حممد -

 ه  (.1421األول )
ه                       (، اإلمام 415)ت بن عبد اهلل بن حممد بن محد النيس         ابوري، أبو عبد اهلل: حممد -

ر الكتب (، دا1221 –1411، )1طالمســــتدرك على الصــــحيحين، احملدث احلافظ، 
 بريوت.–العلمية

بن عب   د اهلل بن حمم   د بن مح   دوي   ه بن نُعيم، أبو عب   داهلل احل   اكم النيس                ابوري،  حمم   د -
 –، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين للحاكم

 م (.1221 – 1411، )1بريوت، ط
 ة،لعقيــدة الطحــاويــشــــــــــر  ا بن أيب العز احلنفي،بن عالء ال  دين علّي بن حمم  د  حمم  د -

-ه1412بريوت، ط، ) ،ش عيب األرنؤوط، وعبد اهلل بن احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة
 م(.1222
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 -ةالكتب العلمي ، دارطبقات المفســـــرين للداوديبن علي بن أمحد، الداوودي،  حممد -
 بريوت.

 ، دار العلم للمالينياإلعالم للزركليه             ( 1326)ت بن علي بن فارس، الزركلي، حممد -
 م(.2112، )5، طبريوت

دعوة الشــيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة الشــيخ بن علي بن حممد الس  كاكر،  حممد -
-بن س  عود اإلس  المية ط، جامعة اإلمام حممد دراســة تارخية مقارنة، :عثمان بن فودي

 م(.2111ه  1431)  الرياض
د القرن عالطالع بمحاســـــــن من ب البدربن علي بن حممد بن عبد اهلل الش         وكاين،  حممد -

 بريوت. –، داراملعرفة السابع
مكتبة ، (222اإلمام احلافظ أيب عيس      ى )ت ســــنن الترمذي،حممدبن عيس      ى الرتمذي،  -

 املعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
د فؤاد ، ت، حممســـنن بن ماجهالقزويين ابن ماجة، اإلمام احملدث احلافظ،  بن يزيد حممد -

 .بريوت ر إحياء الكتب العربية،عبد الباقي، دا
، ت، حممد مجيل، بريوت: دار الفكرالمحيط،  البحر تفســيرحممدبن يوس   ف أبوحيان،  -

 ه  (.1421، )1ط
، داراحلكمة للكتاب اإلس      المي، لمجالس التفســـــير التبصـــــيرثاين عمر موس      ى،  حممد -

-كنو–رتمجة م(، الناشر مركز اإلمام البخاري لألِباث وال2112-ه                                       433، )1ط
 تلك املركز. نيجرييا، سسلة أِباث

املكتب  ،1)الس          ودان(، ط مواطن الشــــــــعوب اإلســــــــالمية في إفريقياحممود ش          اكر،  -
 م(.1211،  ه1411)، 2ط: اإلسالمي  بريوت

 لإلمام احلافظ احملدث أيب احلسن القشريي النيسابوري صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج،  -
 السلفية.كتبة املرتب ورقم وبوب حممد فواد عبد الباقي،  ه (،261)ت

كتبه بعض طالب العلم   ،مالمح من حيـاة الشــــــــــيخ أبـه أجي الدعوية :مق ال ة بعنوان -
 .نيو ر موقع اإللكتجده يف اف الشيخ إبراهيم مصطفى املالك، بإشر 
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 تالوةا  :جهود الشيخ جعفر محمود آدم في العناية بالقرآن الكريممنص ور عيسى بللو  -
  ،ن املقارناملاجس      رت يف القانو  لطالب يف مرحلةمقالة ودعوة،  وتفســـــيرا وتعليما تجويداا 

 ا.إبراهيم للقانون اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزي كلية أمحد
 
 .نيو ر إللكتقع اامو ال
  .الموسينية إللكترونيموقع اال -
 فريقية.إالقراء في ني و ر اإللكتموقع ال -
 اإلسالم أون الين.    ،عبد الباقي موقع الخ ر -
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 .واإلثباتات العلميةملحق بالمخطوطات 
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 ملحق
 )أ(

 نتائج البح َّ بالتفصيل
 تفسري ضياء التأويل يف معاين التنزيل
 تفسري رد األذهان إىل معاين القرآن

 
 خذآم تمّيز وجه االنفراد وجه االختالف وجه االتفاق رقم

ت         ف         اق يف وج         ه اال 1
 ةعنايالص      ادر العامة و امل

ن مزئي   ات اجلب   امل   أثور و 
املس      ائل العقدية والفقه 
وال       ق       راءات وال       ل       غ       ة 
والناس              خ واملنس              وخ 
وال                          قص                                        ص 

 واإلسرائيليات.

َي   ت   ل   ف الش                ي   خ 
جومي عن الش         يخ 

ك   اره أفيف عب   د اهلل 
ح     ول ال     ت     ع       اي     ش 

ويف  الس                   ل     م     ي.
دة بينهم    ا أن ي    العق

الش                 ي    خ ج    وم    ي 
 ةس              لفي     ي    دت     ه عق

ينتمي إىل م    ذه    ب 
أهل السنة واجلماعة 
م ذهب الس              لف، 
وأن الش   يخ عبد اهلل  
ار كان قادريا وص          

 صوفيا.

ن     ف      راد وج       ه اال
عن       د تفس              ريه 
اإلش                                اري، 
واملناس    بات ربط 
ب          ني اآلي          ات 
والس        ور، وعلوم 
 القرآن ومسائله.

 األذه ان مبع  اين َتّيز رد
ال     ق     رآن يف حس                  ن 
ر التنظيم والرتتي  ب وذك

ر و وضوع الرئيسي لسامل
ال    ق     رآن، وت    فس                  ريه 

 العلمي.

 

 تف اق يف تع ام  لوج ه اال 2
ب  النص              وص من مجيع 

، عن اآلداب اط رافه       أ

وج ه للمقارنة يف  ال
 زئي  ات عناجلبعض 

أص              ول العق   دئ   د، 
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واألخالق احلس              ن       ة، 
وجزئيات عن أص              ول 

 العقائد.

 وتعامله يف العبادات
س          تدالل الرأي الوا

 الشخصي.

ي تفق الش              يخ       ان يف  3
 دي      ين  ص                    الح ال       اإل
ة دي   العقب   تمس                ك ب   ال

 الص              يحي      ة وحم      ارب      ة
فات والش              ركيات ااخلر 

 والبدع.

    

 يتفق الش  يخان يف جمال 4
ال   ت    ع    ل   ي    م وال    ت       دري    س 
والت   أليف والتص              نيف 

األمر باملعروف  .عموما
 والنهي عن املنكر.

    

ي تفق الش              يخ       ان يف  5
جتماعية ولن عدالة االال

ت ق وم ال       دول       ة إال مع 
عطى  إق    ام    ة الع    دال    ة ويُ 

ك       ل ف  رد م  ن اجمل  ت  م  ع 
 حقه.

    

 يتفق الش  يخان يف جمال 6
 .الرتبية وهتذيب النفوس
وباألخص الش      يخ عبد 
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اهلل تن      اول الروح      اني      ة 
الص              وفي   ة يف هت   ذي   ب 

 النفس.
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