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 (1)نشأة التفسير في نيجيريا
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين، سيدنا محمد 
مام المرسمين، وعمى آلو الطيبين الطاىرين، وصحابتو رضوان اهلل  خاتم النبيين وا 

 تعالى عمييم أجمعين، والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد:
موقع نيجيريا التمييد عن  بعد نشأة التفسير في نيجيرياالتي بين أيدينا الورقة  تتناول

في المقدمة عن دخول المغة العربية واإلسالم  و  .ومساحتيا تسميتياأصل و  الجغرافي
 .إلى نيجيريا

واهلل تعالى أسأل أن يوفقني إلى الصواب، ويجنبني الزلل في القول والعمل، إنو سميع 
 الدعوات، وال حول وال قوة إال باهلل العميِّ العظيم.مجيب 

 -التمهيد:
تقع دولة نيجيريا اإلسالمية عمى الساحل الغربي لقارة إفريقيا بين خطي عرض 

كيمو مترا مربعا أي حوالي  67=،>:;، وتبمغ مساحتيا 18شماال، والطول  8،18
% من مساحة القارة اإلفريقية. ويمر بيا نير بنوى اآلتي من بالد أدماوي وتقدر 7

ائة ميل الذي يتحد مع نير نيجر مسافتو من منبعو إلى مصبو بنحو ألفي وخمسم
 .(6)ويصبان في المحيط األطمسي بنواحي خميج بنين

ومن المعروف أن نيجيريا لم تكن معروفة بيذا االسم إال في أواخر القرن التاسع 
عشر الميالدي حينما اقتحم المستعمرون اإلنجميز تمك المنطقة واستولوا عمييا، 

                                                           

 ليبيا. -، محاضر بكمية التربية أبو عيسى، جامعة الزاويةلعيد الخذراويإعداد: الدكتور: عبدالعاطي أبوا – (1)
م. دار 6118-1( ط8:ينظر: اإلسالم في نيجيريا لمشيخ آدم اإللوري تقديم عبدالحفيظ أوالداسو)ص: – (6)

 القاىرة. -الكتاب المصري
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أو بالد  (7)رب يطمقون عمييا  بالد السودانفكانت تقع في المنطقة التي كان الع
 .( 8) التكرور

كيمو متر مربعا، وتحدىا من  11>وتمتد مساحتيا من الجنوب إلى الشمال بحوالي 
الشمال جميورية النيجر، ومن الشمال الشرقي جميورية تشاد، ومن الشرق جميورية 

 طمسي.الكاميرون، ومن الغرب جميورية بنين، ومن الجنوب المحيط األ
 المقدمة: دخول المغة العربية واإلسالم  إلى نيجيريا.

لمغة العربية أىمية كبيرة في غرب أفريقيا، وليا تاريخ قديم في المنطقة؛ بسبب 
العالقات التجارية بين شمال أفريقيا وغربيا عبر الصحراء الكبرى ، فكانت ىذه 

.، ومن ىنا بدأ تجار (9)غرب أفريقيا التجارة نقطة انطالق لمثقافة العربية وآدابيا في
المنطقتين يستخدمون المغة العربية في البيع والشراء. وبمرور الزمان، اندمجت بعض 
الكممات العربية في المغة المحمية ؛ لكثرة استعماليا وخاصة بعد انتشار اإلسالم 

 أفريقيا.وكفى اإلسالم فخرا أن المسممين ىم أول من عرف القراءة والكتابة في غرب 
الذي أدى فيو الشيخ  (:)وقد بمغت الثقافة العربية أوج مجدىا في العصر الفالني

عثمان بن فودي وأخوه عبد اهلل أدوارا ممموسة في النيضة العممية واألدبية، وذلك بين 
القرن الثاني عشر إلى منتصف الرابع عشر اليجري، فكانت العربية لغة رسمية 

 .(;)مية واألمور القضائية،وىي لغة الثقافة فيياتستخدم في الدوائر الحكو 

                                                           

 ( دار المعارف القاىرة. >6يجيريا، د/شيخو أحمد سعيد)ص:ن( 7)حركة المغة العربية وآدابيا في  - (7)

( ط 118ينظر: لقطة العجالن مما تمس إلى معرفتو حاجة اإلنسان. صديق حسن خان. )ص: - (8)
 لبنان .  -م دار الكتب العممية بيروت9>=1-ه1819

( 9;1الكشاف في األدب العربي لممدارس الثانوية بغرب أفريقيا، عبد الرحيم عيسى األول، الغوس.)ص: - (9)
 م مطبعة فاتا برم.===1-1ط/
 العصر الذي كان تحت إمارة الشيخ عثمان بن فودي وأخوه الشيخ عبداهلل بن فودي. – (:)
 ( دار المعرف القاىرة.9:نت)ص:حركة المغة العربية وآدابيا في نيجيريا د/ شيخو غالد - (;)
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وقد شيد ىذا العصر إنتاجات شعرية ونثرية قيمة تعبر عن مستوى ىؤالء العمماء 
خماد البدعة ، (>)العممي واألدبي والثقافي ، فمن آثار الشيخ عثمان: إحياء السنة وا 

آثاره، ضياء وحصن األفيام من جيوش األوىام وغيرىا، أما أخوه عبد اهلل فمن 
التأويل في معاني التنزيل، وكفاية ضعفاء السودان والبحر المحيط، والحصن 

 . (=) الرصين، وتزيين الورقات وغيرىا
وقد ظيرت الدعوة اإلسالمية في بداية القرن السابع الميالدي بقمب الجزيرة العربية 

السماء تنقذ  في فترة من التاريخ كانت البشرية فييا بأمس الحاجة إلى رسالة من
المجتمعات من االنييار، وتصفي القموب من شوائب الشرك، وتوجو العقول نحو 
عقيدة الوحدانية، وكانت األقطار األفريقية بعيدة كل البعد عن الحركة الدينية 
الجديدة، الميم إال ما كان من ىجرة الصحابة الكرام رضوان اهلل عمييم إلى 

ما يصيب أصحابو من البالء، وأنو ال  فى فبعد أن شق عمى المصط (11)الحبشة
يقدر عمى أن يمنعيم منو، ولم يؤمر بقتال، فنصح ليم قائال: )) لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن بيا ممكا ال يظمم عنده أحد، وىي أرض صدق، حتى يجعل اهلل 

 . (11) لكم فرجا مما أنتم فيو ((
                                                           

نصب نفسو وجرد سالحو وقممو فيو لمحاربة البدع المنتشرة في  -كتاب يشتمل عمى ثالثا وثالثين بابا   - (>)
أىل زمانو وأىل بمده وما عندىم من العوائد الشنيعة واألفعال القبيحة. طبع الكتاب في مصر بإشراف لجنة من 

تقديم  -ة وىم: حافظ محمد الميثي ، طو محمد الساكت ، عبدالرحيم فرج الجندي مفتشي األزىر والمعاىد الديني
 محمد البيي. وكذلك بكانو، نيجيريا )دون تاريخ(.

( العدد 198)ص: مي يعقوبد. ع إسيام األفارقة في الثقافة العربية واإلسالمية -ينظر: مجمة التواصل - (=)
 ليبيا.  -م. طرابمس:611التاسع ،السنة الثالثة 

 إثيوبيا اليوم.  - (11)
 ( من طريق ابن إسحاق:711/ 6( وفي "الدالئل " )=/=أخرجو البييقي في "السنن " ) - (11)

)) إنَّ بأرِض الحبشِة َمِمكًا ال ُيظمُم أحٌد عنده، فالحُقوا ببالِده حّتى يجعل اهلُل لكم فرجًا و مخرجًا ّمما أنُتم فيِو((. 
 ( 1=71( رقم الحديث:;;9/;)لؤللبانيسمسمة األحاديث الصحيحة ينظر: 

 .ه مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الرياض1866-1ط/

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/10151/
http://www.alukah.net/authors/view/home/10151/
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سالم إلى سيول األرض وجباليا ولقد خرج المسممون من غور تيامة يحممون نور اإل
يبددون بنور اإلسالم غياىب الكفر واإللحاد في كل مكان فاستضاء بو نصف الكرة 
األرضية في أقل من نصف قرن واحد من الزمان، فكان غرب أفريقيا ومنو نيجيريا 

 .  (16)من الجيات التي استضاءت بنور اإلسالم في الصدر األول من القرن األول
ت إفريقيا عمى يد عقبة ين نافع الفيري سنة ست وأربعين لميجرة، وذلك وكانت فتوحا

لما فتحت مصر أيام عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو عمى يد عمرو بن العاص، 
واستقر فييا، ولى عمى إفريقيا عقبة بن نافع، وتوسع عقبة نحو المغرب، وبنى 

غدامس وكوار ، واألخيرة القيروان؛ لتكون قاعدة لمجند، وواصل فتوحاتو إلى فزان و 
 مدينة معروفة ببالد غوبر من أقاليم النيجر، وال تبعد كثيًرا عن حدود نيجيريا الحالية.
استمرت الفتوحات بعد ىذا حتى انتشر اإلسالم، ليس في إقميم ىوسا فحسب، بل في 
كافة ربوع إفريقيا؛ وذلك بالجيود التي بذلتيا الدول اإلسالمية التي قامت في 
المنطقة، مثل: مممكة غانة، ومممكة مالي، ومممكة كانم برنو، وبجيود التجار 

صحراء الكبرى جنوًبا؛ حيث ينتيي المتجولون عبر طرق القوافل التي تخترق ال
الطريق إلى برنو، وآخر ينتيي في كنو ، وىذه الطرق تدل عمى العالقات التجارية 
القديمة بين ىذه المناطق وشمال إفريقيا، األمر الذي أدى إلى نشر اإلسالم في ىذه 

  .(17)المنطقة
 أتي:ومن أىم األسباب التي أدَّت إلى انتشار اإلسالم في إفريقيا ما ي

 عدالة اإلسالم ومساواتو بين الناس، وُبغضو لمتفرقة العنصرية. -1
 بساطة تعاليم اإلسالم، وسيولة فيمو، ويسر الدعوة إليو. -6
نشر الدعوة اإلسالمية ال يسخر لمصالح فئة معينة، أو يحقق مكاسب لكتل  -7

وىذا  سياسية متصارعة، وليست لمدعوة اإلسالمية أىداف غير انتشار اإلسالم،
                                                           

 القاىرة.  -ىـ مكتبة وىبة1819-1( ط/:8ًا في نيجريا ، آدم عبد اهلل األلوري )ص:اإلسالم اليوم وغد - (16)
 ينظر: قراءة في تاريخ اإلسالم في نيجيريا.تيجاني زبير رابع .عن موقع األلوكة. – (17)
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يخالف تماًما ما تقوم بو بعثات التنصير؛ من حماية لممصالح االستعمارية، وخدمة 
لممستثمرين، وتجارة الرقيق مع ممارسة جميع أنواع القسوة في نقل الماليين من 

 اإلفريقيين إلى العالم الجديد طيمة القرنين السابع عشر والثامن عشر.
بالوحدة، ويؤلف بين قموب أبنائو، وىذا يقدم اإلسالم لممسممين قوة الشعور  -8

منبعث من عقيدة التوحيد، فالوثني اإلفريقي ينتقل بعد إسالمو إلى أحضان الجماعة 
انتقال حضاري من البدائية والصراع القَبمي إلى الوحدة والتكتل والعمل ، وىو المسممة، 

 الجماعي في صالح القبيمة واألمة، وليس ىناك تمييز بين األلوان.
 -صمى اهلل عميو وسمم  -كانت نشأة التفسير عمى يد معمم البشرية محمد و 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين لمناس مانزل  قال اهلل تعالى:  اليوىالذي الينطق عن 
صمى اهلل عميو  -قال ابن تيمية رحمو اهلل: يجب أن يعمم أن النبي  . (18)إلييم 
 -وعن رسول اهلل  .(19) ليم ألفاظو بين ألصحابو معاني القرآن كما بين -وسمم 

.وظيرت مدرسة رضي اهلل عنيم أخذ التفسير أصحابو الكرام -صمى اهلل عميو وسمم 
في حبر األمة وترجمان القرآن عبد اهلل بن  التفسير بالمأثور متمثمة أظير ماتكون

عباس، ثم غيره من مفسري الصحابة، مثل: عبد اهلل بن مسعود، وأبي بن كعب، 
ثم  .(:1)وعمي بن أبي طالب، وبقية الخمفاء األربعة، وعبد اهلل بن الزبير، وغيرىم

تطورت مدرسة التفسير في عصر التابعين، فتولد منيا مدارس حسب انتشار 
بة في البمدان، فأشير مدارس التفسير بالمأثور مدرسة التفسير بمكة، ألنيم الصحا

أصحاب ابن عباس، ثم مدرسة التفسير بالمدينة، وقد أخذ أصحابيا عن أبي بن 
 .(;1) مسعودكعب، ومدرسة التفسير بالعراق، وقد أخذ أصحابيا عن ابن 

                                                           

 .88سورة النحل اآلية:  – (18)
 .79ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص:  – (19)
 .17 - 16/ 1، تفسير القرآن العظيم := - 7=ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص:  – (:1)
 .=>1 – ;>1/ 6، اإلتقان 19سير ص: ينظر: مقدمة في أصول التف – (;1)
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القرآن باالجتياد، ثم ظيرت بعد ذلك مدرسة التفسير بالرأي والمراد بو تفسير 
بعد اكتمال المفسر لؤلدوات التي يحتاج إلييا في ذلك، واختمف في جوازه فطائفة 
ن كانت أدلة المانعين أكثر وأوضح وقد جزم  تحرمو وطائفة تجيزه ولكل أدلتو وا 
الحافظ ابن كثير تبعا لشيخ اإلسالم ابن تيمية بتحريم تفسير القرآن بمجرد الرأي 

 . (>1)ند الحاجة إليووالشك في جوازه ع
 (=1)وبالطبع كان الفتح اإلسالمي لممنطقة ىو المنبع األساسي لمحياة العممية

ففي  ، .فييا وكان مركز إشعاع العمم في تمك الحقبة المبكرة بل فيما تالىا من أزمنة
مدينة القيروان التي قال فييا صاحب المعالم: أما القيروان فيي البمد األعظم 

المخصوص بالشرف األقدم، قاعدة اإلسالم والمسممين بالمغرب، وقطرىم والمصر 
األفخر، الذي أصبح لسان الدىر عن فضمو يعرب، وبشرفو يغرب، قرارة الدين 
واإليمان، واألرض المطيرة من رجس الكافرين وعبادة األوثان، قبمتيا أول قبمة 

ىيك بأرض كانت منازل جد هلل فييا سرا وعالنية، ونارسمت في بالد المغرب، وسُ 
ثم كانت نقطة االنطالقة  (61)ومحط رحاليم -صمى اهلل عميو وسمم  -أصحاب النبي 

لتدريس العمم عمى يد الصحابة والتابعين  مكانابالقيروان إنشاء جامعيا الذي كان 
الذين قدموا مع عقبة بن نافع،وىكذا دخل إفريقية جماعة من التابعين، وسكنوا 

أبناءىا الحالل والحرام، وكانت العموم الدينية في ىذه العصور تستمد  القيروان وعمموا
من مصدرين رئيسين ىما القرآن والسنة، و كان الطمبة يتمقون عنيم: القراءات 

 .(61)والتفسير، وعموم القرآن، وكل مايتعمق بآيات األحكام

                                                           

 .19/ 1، تفسير القرآن العظيم 119ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص:  – (>1)
 (>8/ 1ينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ) – (=1)
 .:/ 1ينظر: معالم اإليمان في معرفة أىل القيروان  – (61)
 (;=8/ 6ينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ) – (61)
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 -بو وىو من أبرز تالميذ ابن عباس في التفسير وأعمميم - مجمس عكرمةلوكان 
الذي .(66)في مؤخر جامع القيروان في غربي المنارة الموضع الذي يسمى بالركيبية

في أسس من خاللو مدرستو في التفسير في نياية القرن األول وفجر القرن الثاني 
فالتف حولو كثير من طمبة  بالقيروان، مأثورلانتشار مدرسة ابن عباس في التفسير با

سيره المعتمدة عمى األثر والمغة، مما اعن شيخو من تف العمم وأخذوا عنو مارواه
 .(67) سيؤثر عمى اتجاه التفسير بالمنطقة

وأما التفسير في نيجيريا فكان ضمن العموم التي يتعمميا طالب العمم في مرحمتو 
القرآنية  األولى من تمقيو لمعموم اإلسالمية ابتداء من داخل أسرتو ومرورا إلى الخالوي

في الطالب يشرع  ومن بعدىانطق الحروف ثم تركيبيا إلى جمل صغيرة  تعمم كيفيةل
ذا اتقن بواسطة الموح  و التالوةو  الحفظ تعمم خارج الحفظ ينتقل إلى عمماء الطالب وا 

الكتب العممية، فيبدأ بالتفسير كتفسير الجاللين  ةسادر منطقتو ليتقن حفظ القرآن و 
 .(68)وغيره

فمم يصل إلينا ما  في نيجيريا، وعموم القرآنأما من حيث التأليف في مجال التفسير 
فت في مجال التفسير وعمومو إال بظيور حركة نّ يفيد أن ىناك مؤلفات قد صُ 

اإلصالح بقيادة الشيخ عثمان بن فودي وأخيو الشيخ عبداهلل بن فودي والتي نتج 
الفة اإلسالمية حتى سقوط ىذه الخالفة، في دولة إسالمية استقرت فييا الخعنيا قيام 

 .م17=1أيدي البريطانيين في عام 
 تفاسير الشيخ عبداهلل بن فودي.أوال: 

                                                           

 .6=/ 1ينظر: طبقات عمماء إفريقية وتونس  – (66)
 (>=8/ 6ينظر: التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا ) – (67)
 ينظر: منيج الشيخ عبداهلل بن فودي في التفسير تأليف:محمد تاسع نمادي  – (68)
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ىو: أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عثمان بن صالح بن ىارون بن محمد بن جب 
 . (69)بن محمد ثنب بن أيوب بن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل بن فودي

 .  (:6) باألستاذ ؛ ولقبو معاصروه بنادرة الزمان وعاّلمة السودانولّقبو والده 
وينتسب الشيخ عبد اهلل إلى قبيمة الفوالني التي تنسبيا بعض المصادر إلى األصل 

 ،(>6)، بينما ترجعيا بعضيا إلى األصل الحامي(;6)العربي
 م في قرية تسمى::;1ىـ/  1>11وكانت والدة الشيخ عبداهلل بن فودي في سنة 

بفتح الطاء والغين وسكون الالم، وىي بمدة صغيرة تقع في شمال وادي  (=6) ]طغل[
 الثقافة يحمل كان بأنو عرف قد في حي التورب وىو حي"ريما" ونير ]سكتو[ 

 بيئة كانت اهلل عبد تحيط بالشيخ كانت التي فالبيئة حل، حيثما وينشرىا اإلسالمية
 (71) .إسالمية وثقافة عمم

ويعتبر تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل لمؤلفو الشيخ عبداهلل بن فودي 
يقول راجي عفو ربو المجيد أبوبكر محمود   في نيجيريا.، في التفسيرألف ول كتاب أ

إنو قد طالعت كتاب الشيخ عبداهلل بن فودي ضياء التأويل في معاني التنزيل بأمر 
حمد سردون أمن قبل موالنا القائم باألمور الدينية والدنيوية في بالدنا السيد الحاج 
محمد بيمو بن سكتو بن إبراىيم بن أمير المؤمنين أبي بكر رابا بن أمير المؤمنين 

                                                           
( مطبعة 1/7أبوبكر محمد نائب قضاة نيجيريا : مقدمتو لتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل ) – (69)

 .م. وكممة فودي تعني الفقيو بالمغة الُفالَّنية1:=1ه 1>17القاىرة ،  -االستقامة
( رسالة ماجستير إعداد/ محمد أحمد محمد 17:الشيخ عبداهلل بن فودي وشعره في دولة سوكوتو)ص - (:6)

 طرابمس. –م كمية الدعوة اإلسالمية  ليبيا 6118إشراف د/ عبداهلل الصويعي
 (.6 :عبد اهلل بن محمد فودي، إيداع النسوخ )ص - (;6)
 ( مكتبة اإلنجمو القاىرة.17:د اهلل عبد الرزاق)صاإلسالم والحضارة اإلسالمية في نيجيريا، د/عب - (>6)
 نيجيريا. -م  إبادن7:=1(  تحقيق وترجمة مارفين ىسكت، 9عبد اهلل بن فودي )ص: تزيين الورقات،  -(=6)
عبداهلل بن فودي ومنيجو في تفسيره ضياء التأويل في معاني التنزيل. إعداد: عبدالعاطي بمعيد  -(71)

 م جامعة المنيا.:61119/611دكتوراه ( رسالة >8الخذراوي.)ص:
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الشيخ األكبر عثمان بن فودي، فوجدت أن الكتاب يحتوي عمى الصفات التي وصفو 
بيا صاحبو في أول مقدمتو بل يزيد محاسن بيا فّضمتو عمى سائر كتب التفسير 
نو كتاب لم ينسج عمى منوالو ولم يسبق صاحبو أحٌد إلى وضع  التي وصمت إلينا، وا 

 .(71) مثمو ولم يمحقو في شأوه الحق"
ألول مرة بمصر بإشراف كال من وقد طبع تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل 

أحمد أحمد أبو السعود مطبعة االستقامة القاىرة وعثمان الطيب كانو نيجيريا 
 م.1:=1ىـ 1>17سنة

 بالمممكة المغربية             –كمية اآلداب جامعة تطوانمجموعة من طمبة  توقد قام
 .(76) اإلجازة الدقيقة الدكتوراهبتحقيقو لنيل 

ثم تقدمت مجموعة من طمبة كمية أصول الدين في مرحمة اإلجازة العالية الماجستير 
 .(77)زليتن، ليبيا -بالجامعة األسمرية لمعموم اإلسالمية

كفاية ضعفاء السودان لف الشيخ عبداهلل بن فودي كتابا آخرا في التفسير بعنوان: أثم 
  .، وىو تفسير كامل لمقرآن الكريم يقع في مجمدينبيان تفسير القرآن.في 

وقد تقدم :ثاني أياغي. بتحقيق الجزء األول منو ، من أول سورة الفاتحة، إلى نياية 
سورة الكيف بإشراف: عمر يوسف لنيل درجة اإلجازة العالية الماجستير من جامعة 

 م.6116إفريقيا العالمية السودان سنة 
الجزء الثاني منو، من سورة مريم إلى آخر بتحقيق تقدم الباحث: حامد إبراىيم. كما 

سورة الناس بإشراف: عمر يوسف. لنيل درجة اإلجازة العالية الماجستير من جامعة 
 .(78)م6116إفريقيا العالمية السودان.ماجستير

                                                           

 (.1/7ينظر: مقدمة تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل ) – (71)
 قاعدة بيانات أوعية المعمومات القرآنية. مركز الدراسات القرآنية بمعيد اإلمام الشاطبي. - (76)
 . بالقسم الرسائل العممية المناقشةقاعدة بيانات  - (77)
 قاعدة بيانات أوعية المعمومات القرآنية. مركز الدراسات القرآنية بمعيد اإلمام الشاطبي. - (78)
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وبعد ذلك ألف الشيخ عبداهلل بن فودي كتابو الثالث في التفسير: نيل السول من 
تفاسير الرسول. وىذا التفسير مازال مخطوطا، بغرفة البحوث، جامعة بايرو، 

 .(79)كنو
 تفاسير من السول نيل كتاب فيذا "يقول الشيخ عبداهلل بن فودي في مقدمتو لتفسيره: 

 التفاسير من القرآن،  عموم في االتقان كتابو سيوطيال بو ختم ما فيو جرت الرسول،
 و الموضوعات بخالف ضعيفيا، و صحيحيا وحسنيا، النبي إلى برفعيا المصّرح
 ما عمى بزيادات إتياني مع .اهلل شاء إن ضعف إسنادىا في ما سأبين و ، األباطيل

 الجزاء أحسن و بو النفع أسأل اهلل و الكتب، من غيره في وجدتو مما اإلتقان، في
  ."أنيب إليو و توّكـمت عميو إاّل باهلل، توفيقي ما و فضمو، و بمّنـو عميو
 األمانة  التزم قد و كتبو، و السيوطي  باإلمام إعجابو شّدة و فودي ابن ىو ىذا

 نقمو كتاب أي في يشرع يكاد فال غيرىا، و مؤلّـفاتو من ينقميا التي الكتب في العممّيـة
 التي ينقميا كتبو أكثر في عادتو وىذا الخاتمة، في أو المقدمة في ذلك وبّيـن إالّ  عنو
 .(:7) جميعاً  العمماء عن

رد االذىان إلى معاني القرآن لرئيس قضاة نيجيريا الشيخ أبو بكر ثانيا: تفسير 
 (م6==1-68=1غومي )

عام ولد الشيخ أبو بكر بن محمود جومي  في اليوم الخامس والعشرين من رمضان 
م، في قرية تسمى 66=1ىـ الموافق السابع من شير نوفمبر من العام 1718
 ، أحد المراكز التابعة لوالية صوكوتو  ""جومي

وتمقى منو  -الذي كان قاضيا -وقد نشأ في حجر والده عمى العفاف والطيارة
القرآن ومبادئ الدين، وقد تعيده بالعناية وحسن التربية فداوم عمى اصطحابو إلى 

                                                           
 . 21)بشير عثمان أحمد ، )ص: - (79)
كمية الشريعة ( 7=)ص:عبداهلل بن فودي ومؤلفاتو في التفسير إعداد: آدم بممو.إشراف: د/ إدريس الطيب.  - (:7)

 م  نيجيريا. المصدر: موقع األلوكة. >611اإلسالمية. ماجستير: 
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مجالس العمم ومنازل العمماء، وكان يتعمد سؤالو في بعض المسائل والقضايا ليتيح 
لو فرصة بناء الثقة واالعتزاز بالنفس، متجيا منذ نعومة أظافره نحو طمب العمم 
وسماع العمماء األعالم، متفرغا لمبحث، فقرأ القرآن عمى جماعة من العمماء ،منيم 

غومي عمى أيدي عمماء من نيجيريا منيم الشيخ  الشيخ سعد ياسين كما تتممذ الشيخ
 جنيد بن محمد البخاري وزير صوكوتو السابق.

ويقع التفسير في مجمد واحد ويحوي جزأين األول إلى سورة الكيف ، والثاني إلى 
 .سورة الناس مطبوع بيامش المصحف الشريف

وبعد: لقد اطمعت عمى كتاب رد األذىان إلى معاني يقول أحمد محمد السنوسي 
القرآن،لفضيمة الشيخ أبي محمود جومي فوجدتو تفسيرا نافعا ، لمن أحب أن يضطمع 
عمى تنوع آراء العمماء األعالم في تغيرات الكتاب الكريم وخاصة في آيات األحكام 

ز بو اسموب فضيمة ميومرجعا ميما لطالب العمم في الدائرة اإلسالمية الكبرى لما يت
الشيخ المؤلف من شمولية وتيسير مما يعسر فيمو في كتب التفسير القديمة . وقد 
اجتيد المؤلف بعبارات سيمة وأسموب ممتاز؛لتقديم زبدة التفاسير متجنبا الدخول في 
متاىات الخالف التي قد تصّعب عمى القارئ فيم األصوب من اآلراء.فعرض لمجمل 

سير عمى مذاىب الجميور مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد ما احتوتو كتب التف
 . (;7)معنى وزاد فيو فوائد لم يسبقو إلييا غيره من المفسرين األولين

ويقول الشيخ أبوبكر محمود جومي في في مقدمة تفسيره مبينا سبب تاليف ومنيجو 
مود جومي: وبعد،فيقول أفقر العباد إلى ربو الغفور أبوبكر بن مح: »الذي سار عميو 

كثيرا ما قرأت كتب تفسير القرآن الكريم ما بين مطول ومختصر. يرحم اهلل أصحابيا 
وجعل جنات الفردوي مأواىم لما خدموا بو اإلسالم والمسممين ويجمعنا اهلل معيم في 
دار السالم. ثم رأيت أنو مع كثرة الكتب نحتاج إلى تفسير وجيز يبين معاني القرآن 

                                                           
 م.;>=1 -ه>181كادونا . نيجيريا. -مقدمة الناشر لتفسير رد األذىان  مؤسسة غومبي لمتجارة – (;7)
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ميا والعمل بيا. فإّن كثيرًا من القصص اّلتي ُأدخمت في تفاسير عمى وجو يمكن تفي
القرآن َأذىمت العقول، فجعمت الّناَس يقرؤونيا لمتفّكو بيا ال لمعمل بما جاء بو القرآن 
من العبر والمواعظ والشرائع، وربما أّدى ذلك إلى ]نسبة[ ما ال يجوز شرعًا أو عقاًل 

ئكة والّصالحين أو غير المعنى المقصود، مع أن إلى خيرة خمق اهلل األنبياء والمال
وتطويميا أوتقصيرىا .آنية كميا تعاليم، وتكريرىا لغرض يقتضيو المحل القصص القر 

ن كان  .لتوضيح الغرض الذي تعالجو السورة إذ كل سورة وضعت لموضوع رئيسي وا 
محمو،  وسأبين كل ذلك إن شاء اهلل في. يتداخمو مواضيع أخر متناسبة الذكر معو

مقتصرا عمى رواية حفص بن سميمان بن المغيرة األسدي، من قراءة عاصم بن أبي 
بواسطة شيخي العالمة الشيخ  النجود،النتشارىا وألن سندي بيا متصل بالنبي 

 سعدي ياسين وسنده المشيور، وربما أشير إلى رواية أو قراءة الحتياج المحل لذلك
وعمى مشيور مذىب مالك، وربما أشير إلى مذىب غيره، وعمى مال بد منو من 
العموم والقصص، وسميتو رد األذىان إلى معاني القرآن واهلل أسأل أن ييسر لي 
جمعو واالنتفاع بو لوجيو الكريم،وأن يحفظنا من الزلل، وأن يسدد خطانا عمى 

 «.ر المغضوب عمييم والضالينالصراط المستقيم، صراط الذين أعم اهلل عمييم غي
وقد بنى تفسيره عمى )تفسير الجاللين(، يكاد يكون كّمو من ىذا الكتاب إاّل من 
زياداٍت يسيرٍة تتعّمق بما يشير إليو من الموضوع الّرئيس لمّسور، لخَّصيا تمخيصًا 
بميغًا من كتاب )في ظالل القرآن( لسّيد قطب، وقد نّبو إلى منيجو في آخر تفسيره 

ولم أخالف ألفاظ اإلمامين الجميمين: جالل الّدين المحّمي، وعبد الّرحمن »فقال: 
الّسيوطي إاّل بما أشار إليو اإلمام سميمان بن عمر العجيمي )الّشيير بالجمل( في 
حاشيتو عمييما في كتابو )الفتوحات اإلليّية بتوضيح تفسير الجاللين لمّدقائق الخفّية(؛ 

ي ممت إلييا في ىذا الكتاب، ولذلك لم أحتج إلى إسناد أقواٍل في أكثر المعاني اّلت
إلى قائمييا األصميِّين مما نقمت منو خوف الّتطويل، ولسيولة مراجعة مواقعيا في 

واّتبعت سّيد قطب في كتابو )في ظالل القرآن( في اإلشارة إلى ، الكتاب المذكور.
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بقدر الحاجة ومقتضى المقام، المواضيع الّرئيسة لدروس الّسور، واختصرُت كالمو 
وكثيرًا ما انتفعت بنفس ألفاظو في التّفسير بدون التّنبيو عمى ذلك؛ كما مّر في 
)الجمل(. ونقمُت بعض األحاديث أو اآلثار المروّية من تفسير اإلمام إسماعيل بن 
كثير، ولم أقم بالتّنبيو عميو لقّمة ذلك عندي. ففي آيات الّصفات واألسماء اتبعت 

لعقيدة السمفّية، وانتفعت في ذلك بكتب شيخ اإلسالم محّمد بن عبد الوىاب، ا
رشادات الّشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز؛ جزى اهلل الجميع عّني وعن اإلسالم  وا 

 .(>7)«خيراً 
 معاني القرآن الكريم :لمشيخ أبوبكر محمود جومي. ةثالثا: ترجم

في مقدمة أعمالو وتتسم الترجمة باإلتقان،  يشير بعضيم إلى أن ترجمتو لمقرآن تأتي
وروعي فييا مميزات األسموب القرآني والقواعد العربية، فمم تكن مجرد ترجمة حرفية 
ولم يخرج بالتطويل في شرح المعاني عن المقصود، قام بيا بمفرده، ثم تعاون معو 

ممن يجيدون بالمراجعة نفر من عمماء المسممين المخمصين الناطقين بمغة اليوسا، و 
ويتقنون المغة العربية من عمماء قبائل اليوسا في منطقة شمال نيجيريا، وساعد 

 الشيخ غومي أنو كان يجيد إلى جانب المغتين العربية ولغتو األم اليوسا. اإلنجميزية
وقد استغرق عممو في إعداد ىذه الترجمة ومراجعتيا وطبعيا ما يزيد عن سبع 

ىـ، وطبعت أربع طبعات، األولى ==17تى المحرم ىـ ح1=17سنوات، من شعبان 
م، من طباعة الدار العربية لمنشر ببيروت، وقد 6>=1م، والثانية عام =;=1عام 

طبعتا عمى نفقة الممك خالد بن عبد العزيز آل سعود، وظيرت الطبعة الثالثة عام 

                                                           
بتاريخ  العبسو. مقال  عمر -نيجيريا في والتجديد اإلصالح في ودوره:  غومي محمود بكر أبو الشيخ – (>7)

 ومات.مم شبكة المع:68/7/611
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يز ىـ، وقد طبعتا في مجمع الممك فيد بن عبد العز 1818ىـ والرابعة عام ;181
 .(=7)لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية

في كل من نيجيريا والنيجر  وقد تم تداول ىذه الترجمة بين عموم الشعب اليوساوي
وغانا وتوغو وساحل العاج وتشاد وغيرىا من المجتمعات األفريقية التي تنتشر وتسود 
فييا لغة اليوسا، كما وفرت تمك الترجمة مادة عممية لطمبة العمم والباحثين عمى 
السواء، فضال عن كونيا مرجعا لمعامة لفيم المعاني القرآنية لنصوص األحكام 

 يات.والتوجي
، فسار عمى -رحمو اهلل تعالى  -ثّم جاء بعده الّشيخ جعفر محمود آدم رابعا: 

منيجو في تفسيره، وزاد عميو باعتماد تفاسير أخرى من تفاسير الّسمف، وكانت 
في   لدراستو في الجامعة اإلسالمّية بالمدينة النبوّية في كمية القرآن الكريم أكبر أثرٍ 

 في التفسير قائمًا عمى ما يأتي:وكان منيُجو  اتجاىو ىذا.
إعداد تفسير اآليات اّلتي يريد تدريسيا باالعتماد عمى بعض كتب الّتفاسير:   -

وأىّميا )تفسير القرآن العظيم( لمحافظ ابن كثير، و )محاسن التّأويل( لجمال الّدين 
تّنوير( القاسمي، و )أضواء البيان( لمّشيخ محّمد األمين الّشنقيطي، و )الّتحرير وال

لمّشيخ محّمد الّطاىر بن عاشور، و )الجامع ألحكام القرآن( ألبي عبد اهلل القرطبي، 
وكتاب )الّصحيح المسبور من التّفسير بالمأثور( لمدكتور حكمت بشير ياسين )أحد 

 مشايخو في الجامعة اإلسالمية(.
ٍد، ممزوجًا وكان يقدم خالصَة ما قرأه من ىذه الُكتب في تفسير اآلية بإيجاٍز شدي

بإرشاداٍت تربوّية وكمماٍت وعظيٍَّة تُناسب الحال والمقام، ناظرًا في كتاب )رّد األذىان 
 إلى معاني القرآن( لمقاضي أبي بكر جومي غيَر مقتِصٍر عميو.

                                                           
الشيخ أبوبكر محمود جومي وجيوده في نشر الثقافة اإلسالمية والمغة العربية في نيجيريا.إعداد/أبوبكر  – (=7)

جامعة ماليا قسم الدعوة والتنمية -مجمة بحوث إسالمية اجتماعية متقدمة  –ثاني حسين وفخر األدبي عبدالقادر 
  م19/6/6116، البشرية ماليزبا
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تفسير القرآن بالقرآن: عمى ضوء ما كتبو الّشيخ محّمد األمين الّشنقيطي في   -
 و )دفع إييام االضطراب عن آي الكتاب(.كتابو )أضواء البيان(، ورسالت

تفسير القرآن بالسّنة الّصحيحة، واآلثار الّسمفّية: معتمدًا في ذلك كتاَب )تفسير   -
 القرآن العظيم( لمحافظ ابن كثير رحمو اهلل.

الّسير في تفسيره عمى عقيدة ّسمف األّمة: فُيفسِّر آيات الّصفات وفقًا لمنيج أىل   -
 ، من غير تحريٍف وال تعطيٍل وال تشبيو.السّنة والجماعة

تجّنب اإلسرائيمّيات والحكايات المكذوبة، والقصص الموضوعة: اّلتي شابت كثيرًا   -
من كتب الّتفاسير، وشّوىت من جمال كالم اهلل تعالى، ولم يسمم من تأثيرىا كثيٌر من 

 المفّسرين.
أسباب نزول بعض اآليات،  الُبعـُد عن األحاديث الّضعيفة والموضوعة في بيان  -

وتفسيرىا: وكانت عمدُتو في ىذا كتاب )الّصحيح المسبور( لشيخو د. حكمت بشير 
 ياسين.

بيان بعض وجوه اإلعراب لآلية من غير إسياٍب: ويعتمد في ذلك عمى كتاب   -
 )الجامع ألحكام القرآن( وكتاب )التحرير والتنوير( البن عاشور.

ض اآليات بالحياة اليومّية لمّناس: وكممات وعظّية تمّمس الواقع، وربط بع  -
رشادات خالل تفسير بعض اآليات حينًا بعد حين.  وا 

وقد ترك الشيخ رحمو اهلل أكبر أثٍر في الّساحة الّدعوية والعممّية، وانتشر تفسيره 
المسّجل في األشرطة المسموعة والمرئّية، وعمى األقراص اإللكترونّية، وصار كثير 

ئضين في ىذا المجال يحفظون منو أشياء ثم يخرجون إلى الناس ليقيموا من الخا
دروسًا في الّتفسير، ويحوزون الفضل بغير جيدىم، ويتجرؤون عمى كالم اهلل تعالى 

 .(81)بغير عمم
                                                           

بتاريخ  العبسو. مقال  عمر -نيجيريا في والتجديد اإلصالح في ودوره:  غومي محمود بكر أبو الشيخ – (81)
 ومات.مم شبكة المع:68/7/611
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 خامسا: نزىة األسير في إنالة اليسير. لمشيخ محمد بن عثمان حمدي.
ىو محمد بن عثمان بن عبداهلل بن حمد أحد أمراء زكزك التي كانت تابعة لدار 

 الخالفة إبان الشيخ عثمان بن فودي وشقيقو الشيخ عبداهلل بن فودي.
ونزىة األسير في إنالة اليسير منظومة شعرية تحتوي عمى أكثر من ألف بيت من 

وعمى أصحابو  رسول اهللالشعر. وفي مقدمة الكتاب قدم الشيخ الحمد ثم صمى عمى 
 الطيبين وبين جيود العمماء في القرآن وأن كال أدلى بدلوه فمنيم من كتب في عمم
أسباب النزول أو في الناسخ والمنسوخ وقال إن نظمو ىذا ىو بيان ماخفي من 
المبيمات الواردة في القرآن وذكر انو البد من الرجوع إلى المنقول ال المعقول في 

وقد قسم سور القرآن الكريم إلى أربعة فصول. الفصل األول من سورة نقل المبيمات 
الفاتحة إلى سورة األنعام والثاني من سورة األنعام إلى سورة الرعد والثالث من سورة 
الرعد إلى سورة يس والرابع من سورة يس إلى آخر القرآن واألسانيد التي ترددت 

لصغير. وأحيانا يذكر بعض الروايات أكثرىا عن طريق ابن جرير أو قتادة والسدي ا
عن البخاري في صحيحو وابن أبي حاتم وقد عمل عمى جوانب األبيات ىوامش 

 يوضح فييا بعض الفوائد الميمة.
منيجو في تفسيره نزىة األسير أنو يذكر جزءا من اآلية أو الكممة التي فييا  وطبق

 .(81)ااإلبيام ثم يحكي ماقال عمماء التفسير عمى ما أبيم فيي
عمى وا في تفسيرىم لكتاب اهلل عزوجل ممن تحصممشائخ العمماء و التوالت جيود ثم 

وغيرىما في ممن درسوا في السعودية واألزىر  عموموو ة والشيائد العمميّ  اإلجازات
 لجامعات النيجيرية...المقررات التفسير في  تدرسيم

                                                           
(رسالة دكتوراه الجامعة =81منيج الشيخ عبداهلل بن فودي في التفسير. إعداد/محمد تاسع نمادي )ص: – (81)

 باكستان. -اإلسالمية
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 قائمة المصادر والمراجع
 وىبة مكتبة ىـ1819-1/ط  األلوري اهلل عبد آدم ، نيجريا في وغداً  اليوم اإلسالم- 

 . القاىرة
 القاىرة اإلنجمو مكتبة الرزاق عبد اهلل عبد/د نيجيريا، في اإلسالمية والحضارة اإلسالم. 
 م1:=1 ه1>17 ، القاىرة -االستقامة مطبعة التنزيل معاني في التأويل ضياء تفسير. 
 أفريقيا. غرب في والمفسرون التفسير  
 القاىرة رفاالمع دار غالدنت شيخو/ د نيجيريا في وآدابيا العربية المغة حركة. 
 العبسو عمر -نيجيريا في والتجديد اإلصالح في ودوره،  غومي محمود بكر أبو الشيخ .

 .وماتمالمع شبكة م:68/7/611 بتاريخ  مقال
 في العربية والمغة اإلسالمية الثقافة نشر في وجيوده جومي محمود أبوبكر الشيخ 

 إسالمية بحوث مجمة – عبدالقادر األدبي وفخر حسين ثاني أبوبكر/إعداد.نيجيريا
  م19/6/6116 ماليزبا، البشرية والتنمية الدعوة قسم ماليا جامعة- متقدمة اجتماعية

 أحمد محمد/ إعداد ماجستير رسالة سوكوتو دولة في وشعره فودي بن عبداهلل الشيخ 
 طرابمس – ليبيا  اإلسالمية الدعوة كمية م6118الصويعي عبداهلل/ د إشراف محمد

 عبدالعاطي: إعداد. التنزيل معاني في التأويل ضياء تفسيره في ومنيجو فودي بن عبداهلل 
 . المنيا جامعة م:61119/611 دكتوراه رسالة .الخذراوي أبوالعيد

 الطيب إدريس/ د: إشراف.بممو آدم: إعداد التفسير في ومؤلفاتو فودي بن عبداهلل .
 موقع: المصدر. نيجيريا  م >611: ماجستير. اإلسالمية الشريعة كمية( 7=:ص)

 .األلوكة
 األلوكة موقع عن. رابع زبير تيجاني.نيجيريا في اإلسالم تاريخ في قراءة. 
 األول، عيسى الرحيم عبد أفريقيا، بغرب الثانوية لممدارس العربي األدب في الكشاف 

 .برم فاتا مطبعة م===1-1/ط الغوس
 ه1819 ط. خان حسن صديق. اإلنسان حاجة معرفتو إلى تمس مما العجالن لقطة-

 .  لبنان -بيروت العممية الكتب دار م9>=1
 العدد  يعقوب عمي. د واإلسالمية العربية الثقافة في األفارقة إسيام -التواصل مجمة 

 . ليبيا -طرابمس. م:611 الثالثة ،السنة التاسع
 دكتوراه رسالة نمادي تاسع محمد/إعداد. التفسير في فودي بن عبداهلل الشيخ منيج 

 .م6118.باكستان -اإلسالمية الجامعة

 


