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المقدمة
ِمْنالحمد  الذي امتن عمى عباده بنبيو محمد  اْلَباِطُل َيْأِتيِو ، وكتابو المنزل الذي ﴿ََل
َخْمِفِو َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ ِمْن َيَدْيِو َوََل األنام، المرسل (ٔ)َبْيِن ثم الصالة والسالم عمى سيد

بيان، الداعي إلى اإليمان، القائل بأفصح لسان: ))خيركم من تعمم القرآن(( ، وعمى(ٕ) بأعظم
آلو وصحبو ومن تبعيم وسار عمى نيجيم واىتدى بيدييم واقتفى أثرىم إلى يوم الدين.

 ،،،و بعد
من بعدىم بمعرفة الناسخ والمنسوخ وبيان أصولو وأحوالو، حتى  والمفسرين قد اىتم العمماءف

قال  إنيم يستعظمون بل ويمنعون أن يفتي أو ُيحّدث الناس من َل يعرف الناسخ والمنسوخ.
.(ٗ): " َل يجوز ألحد أن يفّسر كتاب ا إَل بعد أن يعرف منو الناسخ والمنسوخ (ٖ)الزركشي

 أىمية الموضوع
المنسوخ في القرآن الكريم من أىم الموضوعات وأجّميا قدرا في شريعتنا إن عمم الناسخ و *
الغراء؛ ألن مدار ىذا الدين كتاب ا سبحانو وتعالى، وسنة رسولو  

يتوقف عمى معرفتو ، معرفة الحالل والحرام ، وكثير من األحكام.*
 *التعريف بعمم من عمماء نيجيريا

.فيو أحد األئمة الكبار المحققين، ومصنفاتو شاىدة بذلك: مكانة ابن فودي العممّية*

 .ٕٗسورة فصمت: اآلية – (ٔ)
قال:  رواه البخاري في باب خيركم من تعمم القرآن وعممو.،عن عثمان رضي ا عنو عن النبي  – (ٕ)

(.ٕٚٓ٘( رقم)ٕٜٔ/ ٙطوق النجاة ) -))خيركم من تعمم القرآن وعممو(( صحيح البخاري
، فقيو شافعي أصولي، تركي ىو: محمد بن بيادر بن عبد ا، أبو عبد ا، بدر الدين الزركشي - (ٖ)

مصري المولد والوفاة، لو تصانيف كثيرة، منيا: البحر المحيط في أصول الفقو، والديباج في األصل،
(.٘ٛ/ٚ) ىـ بالقاىرة. انظر: شذرات الذىب َلبن العمادٜٗٚتوضيح المنياج، توفي في رجب سنة 

 (ٜٕ/ٕ)البرىان في عموم القرآن: - (ٗ)
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 منيجية البحث:
وقد قسمت الدراسة بعد التمييد الذي تحدث فيو نيجيريا متضمنا موقعيا الجغرافي   

وتسميتيا وكيف عانت تحت اَلستعمار الغازي وعالقتيا بالمغة العربية وكيف كانت ميد 
 ازدىار العمم والمعرفة  تحت قيادة  الدولة الفودية.اليجرات األول لممسممين الفاتحين و 

 إلى مطمبين: 
 األول منيا، واحتوى عمى تعريف موجز بالشيخ عبدا بن فودي وفيو:

اسمو ولقبو ونسبو ومذىبو وشيوخو الذين أخذ عنيم وتالميذه الذين أفادوا من عممو ومعارفو 
 وثناء العمماء عميو ثم ختمتو بذكر سنة وفاتو.

أما المطمب الثاني تعريف الناسخ والمنسوخ وشروطو وكيف وّظفو ابن فودي في تفسيره من 
 خالل شواىد وأمثمة.

 ثم الخاتمة والمصادر والمراجع التي أفدت منيا في كتابة البحث.
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تمييد
ٗٔ،ٗتقع دولة نيجيريا اإلسالمية عمى الساحل الغربي لقارة إفريقيا بين خطي عرض 

% من مساحة ٖكيمو مترا مربعا أي حوالي  ٖٕٜ،ٛٙٚ، وتبمغ مساحتيا ٗٔ، والطول شماَل
نيا القارة اإلفريقية.  لم تكن معروفة بيذا اَلسم إَل في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي ،وا 

كان العرب يطمقون عمييا  بالد و حينما اقتحم المستعمرون اإلنجميز المنطقة واستولوا عمييا، 
 .( ٙ) أو بالد التكرور (٘)السودان

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

 . (ٚ)الغرب جميورية بنين، ومن الجنوب المحيط األطمسي
مميون نسمة، ويشّكل المسممون الغالبية ٓٓٓ,ٜٕٚ,ٗ٘ٔحوالي ب (ٛ)ويقدر عدد سكانيا

 .العظمى فييا وأغمبيتيم في الشمال والغرب

ي النيل في األطمسي في الغرب حتى سودان واد وىي المنطقة الفسيحة التي تمتد من المحيط - (٘)
الشرق، والتي تقع بين المناطق الصحراوية أو شبو الصحراوية في الشمال، وبين مناطق الغابات اَلستوائية 

: زكي عبد الرحمن، تاريخ الدول استعممو الجغرافيون لمتفريق بين المناطق.ينظروىو مصطمو في الجنوب..
(.ٛٔٔـ  ٚٔٔص. )مناىل الصفا،  :الفشتالي. و ٚنية بإفريقيا الغربية، ص. اإلسالمية السودا

(ٗٔٔص)لقطة العجالن مما تمس إلى معرفتو حاجة اإلنسان. صديق حسن خان. ينظر:  - (ٙ)
 لبنان .  -الكتب العممية بيروتم دار ٜ٘ٛٔ-ه٘ٓٗٔط  

تحقيق وتعميق  .لسراج الدين ابن الوردي وعجائب البمدان من خالل مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب
. جامعة عين شمس (ٚٓٔص )وتقديم أنور محمود زناتي 

 : الرابط عمى ،متوفر"نيجيريا لموقع الكاممة الجغرافية البيانات"دولة، عناصر - (ٚ)
http://www.islamicnews.net/Common/ViewItem.asp?DocID=ٜٜٗٔٔ&TypeID=ٕ&I

temID=ٖٜٛ 
مٕٓٔٓحسب إحصائية عام  - (ٛ)
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أول األوروبيين الذين وصموا إلى نيجيريا في أواخر القرن الخامس  (ٜ)البرتغاليونو 
 عشر الميالدي، وفيما بعد كان البريطانيون واليولنديون وغيرىم من التجار األوروبيين 

م تّم اعتماد اسم نيجيريا من قبل الِحكومة البريطانية، وتّم التوحيد ٜٜٛٔسنة وفي 
م ليكّونا نيجيريا الحالية. وفي يوم ٜٗٔٔ/ٔ/ٔبين اإلقميم الجنوبي والشمالي في يوم 

 .(ٓٔ) وَلية، وعاصمتيا أبوجا ٖٙم نالت استقالليا، وتشتمل حاليا عمى ٜٓٙٔ/ٓٔ/ٔ
غرب أفريقيا، وليا تاريخ قديم في المنطقة؛ بسبب ولمغة العربية أىمية كبيرة في 

العالقات التجارية بين شمال أفريقيا وغربيا عبر الصحراء الكبرى ، فكانت ىذه التجارة نقطة 
.،وخاصة بعد انتشار اإلسالم وكفى (ٔٔ)انطالق لمثقافة العربية وآدابيا في غرب أفريقيا
غرب وكان ءة والكتابة في غرب أفريقيا.اإلسالم فخرا أن المسممين ىم أول من عرف القرا

أفريقيا ومنو نيجيريا من الجيات التي استضاءت بنور اإلسالم في الصدر األول من القرن 
 .   (ٕٔ)األول

إحدى الدول اإلسالمية التي قامت بالسودان الغربي في القرن  تعتبر الدولة الفودّيةو 
 (ٗٔ)الشيخ عثمان بن محمد فوديبقيادة ، (ٖٔ)التاسع عشر الميالدي، وسادت قرنا من الزمن

  

                                                 
 بالرياض( صدرت عن مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع ٛٔ/ٔالموسوعة العربية العالمية ) - (ٜ)

 .مٜٜٙٔ، ىـٙٔٗٔعام 
 م .ٜٚٛٔجريدة التايمز البريطانية، يناير  - (ٓٔ)
 عبد الرحيم عيسى األول، الكشاف في األدب العربي لممدارس الثانوية بغرب أفريقيا، َلغوس. - (ٔٔ)

 .٘ٚٔم، صٜٜٜٔ، ٔمطبعة فاتا برم، ط        
 ىـ مكتبة وىبة القاىرة. ٘ٓٗٔسنة  ٔط ٙٗاإلسالم اليوم وغدًا في نيجريا ، أدم عبد ا األلوري ص - (ٕٔ)
 . (ٖ٘ٔص)إللوري اإلسالم في نيجيريا آدم ا - (ٖٔ)
 وعمق والظواىر لمشيخ عثمان بن فودي ، حققو البواطن عموم وضع البصائر لتحقيق ينظر: فتح.- (ٗٔ)

 م.ٕٔٔٓ،ط (ٛص)الحسن  سالو و موموني سيني .عميو د

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/1416_%D9%87%D9%80
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 المؤلفبالتعريف :األول المطمب
  -اسمو ولقبو ونسبو:أوَل:
أبو محمد عبد ا بن محمد بن عثمان بن صالح بن ىارون بـن محمـد بـن جـب بـن محمـد   

 . (٘ٔ)ثنب بن أيوب بن ماسران بن بوب باب بن موسى جكل بن فودي
، بينما ترجعيا (ٙٔ)نسبيا بعض المصادر إلى األصل العربيوينتسب إلى قبيمة الفوَلني التي ت

 .(ٚٔ)بعضيا إلى األصل الحامي
 مكان وتاريخ ميالده.  ثانيا:
  .(ٛٔ)في حي التوربمفي قرية تسمى ]طغل[ ٙٙٚٔىـ/  ٓٛٔٔفودي  سنة   ابنوَلدة  كانت

 مذىبـــــــو.
 غير أنو لم يكن متعصبا يرفض غيره من اآلراء. بن فودي أنو مالكي المذىب ،ابّين 

 ومؤلفاتو. ثالثا: شيوخو
   شيوخو.-أ

 :بقولو بدأىا التي البائية قصيدتو عنيم، في العمم أخذ شيوخو الذين  ذكر ابن فودي
 معممنا القرآن وىو مؤّدبيِ   ع نظم شيوخ صاح أّوليم أبي

  أخذىا التي والعموم القصيدة ىذه في شيوخو أسماء ذكر في واستمر
 (ٜٔ)ومغربي مشرقي سواىم عموما *     أفادني قد طالب أو عالم وكم    

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

 نية، م. وكممة فودي تعني الفقيو بالمغة الُفالا ٜٔٙٔه ٖٓٛٔالقاىرة .  -اَلستقامة
 (.ٕ ص)عبد ا بن محمد فودي، إيداع النسوخ  - (ٙٔ)
 مكتبة اإلنجمو القاىرة.( ٖٔص)د/عبد ا عبد الرزاق، نيجيريااإلسالم والحضارة اإلسالمية في  - (ٚٔ)
 م  ٖٜٙٔ، تحقيق وترجمة مارفين ىسكت،   ٘عبد ا بن فودي ص ينظر: تزيين الورقات،  -(ٛٔ)

 نيجيريا. -إبادن        
 المصدر السابق. "الشيوخ من عنيم أخذت فيمن النسوخ إيداع – (ٜٔ)
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 تالميذه.  -ب
 آنذاك، المعمورة أنحاء كل من العمم طالب من كثير خمق عمى الشيخ عبدا بن فودي تتممذ

 ذكر منيم عمى سبيل المثال َل الحصر. ا
 . (ٕٓ)أحمد بن سعد قاضي غندو

 (ٕٔ) الرحمن مصطفى بن محمد التورودي.أبو عبد 
 مؤلفاتــــــــــــــــــــــو.   -ج

ألف الشيخ عبد ا بن فودي في شتى ميادين المعرفة.، فمو في التفسير وعموم القرآن ضياء 
وفي السياسة الشرعية ضياء أىل  وفي الحديث مصباح الراوي.،التأويل في معاني التنزيل

 ...الحصن الرصين. و في المغة العربية و . ،الرشاد في أحكام اليجرة والجياد
: وىو آخر سادات األعالم وخاتمة الّنّظار ذو التحقيقات البديعة (ٕٕ)قال عنو محمد بمموو  

واألبحاث األنيقة العربية، ممن قّل سماح الزمان بمثمو،مفرط اإلطالع عمى المنقول من 
 الفنون، جامع شتات العموم فاضل وقتو وأعجوبة زمانو. 

 ىـ رحمو إ٘ٗٔأول السنة  ،(ٖٕ)في مدينة ]غاندو[ توفي -وفاتـــــــــــــــــــــــــــــــو:
   
  

  

                                                 

 موسى ضمن مقال بعنوان أعالم الثقافة اإلسالمية في نيجيرياذكره األستاذ سميمان  - (ٕٓ)
 ليبيا. -م طرابمسٜٜٔٔالعدد الثامن  (ٖٛٔص)مجمة الدعوة اإلسالمية       

     وىو من عمماء نيجيريا في القرن التاسع  ذكره الشيخ عبد ا بن القاضي الحاج في كتابو - (ٕٔ)
 المصدر السابق. .عشر الميالدي      

ىـ. ولو كتب منيا إنفاق ٖٕ٘ٔىـ وتوفى ٜ٘ٔٔمحمد بممو من أوَلد الشيخ عثمان بن فودي ولد سنة  -(ٕٕ)
 .(ٕٔٔص)إنفاق الميسور،  .الميسور في تاريخ البالد التكرور

 مدينة في وَلية سكتو دار الخالفة وفييا مات الشيخ عبدا بن فودي ودفن.  -(ٖٕ)
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 المطمب الثاني
 أوَل: تعريف النسخ

يقال نسخت الريح آثار الديار ونسخت الشمس الظل النسخ لغة: ُيطمق بمعنى اإلزالة، -أ
َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة ﴿ ونسخ الشيب الشباب ويقال نسخ ا اآلية أزال حكميا وفي التنزيل العزيز

نسخ الحاكم الحكم أو القانون أبطمو  :ويقال ، (ٕٗ)﴾َأْو ُنْنِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَيا َأْو ِمْثِمَيا 
 .(ٕ٘)" والكتاب نقمو وكتبو حرفا بحرف

النقل والتبديل والتحويل: يقال: نسخت الكتاب إذا نقمت ما فيو حاكيا لفظو ويأتي بمعنى 
ذا َبداْلنا آَيًة َمكاَن آَيٍة﴾وخطو، ويأتي ب  (ٕٙ)معنى التبديل، ﴿َواِ 

فخرج بالحكم رفع البراءة  -النسخ في اَلصطالح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي -ب
 األصمية، وخرج بقولنا: "بخطاب شرعي" رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس.

، وعمى اآلية وما ُيعرف بو ﴾ ِمْن آَيةٍ َما َنْنَسْخ ﴿ويطمق الناسخ عمى ا تعالى كقولو: 
النسخ، فيقال: ىذه اآلية ناسخة آلية كذا، وعمى الحكم الناسخ لحكم آخر.والمنسوخ ىو الحكم 

 المرتفع، ُ 
 :(ٕٚ)في النسخ ما يشترط  -ج
 أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا. -ٔ
 الخطاب المنسوخ حكمو.أن يكون الدليل عمى ارتفاع الحكم خطاًبا شرعيًّا متراخًيا عن  -ٕ
َل فالحكم ينتيي بانتياء وقتو وَل  -ٖ أَل يكون الخطاب المرفوع حكمو مقيًدا بوقت معين. وا 

 .(ٕٛ)ُيَعد ىذا نسًخا

                                                 
 . ٙٓٔسورة البقرة :اآلية  - (ٕٗ)
 .(ٜٚٔ/ ٕالمعجم الوسيط: ) - (ٕ٘)
 .ٓٔٔالنحل:اآليةسورة  - (ٕٙ)
  (ٖٕٛ)ص: : مباحث في عموم القرآن - (ٕٚ)
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 ثانيا:مفيوم الناسخ والمنسوخ عند ابن فودي
 العموم التي يحتاجيا المفسر لكتاب ا عزوجل بقولو: مقدمة تفسيرهذكر ابن فودي في 

أن عمم التفسير عمم يعرف بو كتاب ا تعالى المنزل وبيان معانيو واستخراج ) واعمم  
أحكامو وحكمو واستمداد ذلك من عمم النحو والمغة والتصريف وعمم المعاني،والبيان، والبديع 
وأصول الدين و الفقو وأصول الفقو والقراءات ، وعمم أسباب النزول والناسخ 

 .(ٜٕ)والمنسوخ...(
في اَلستئناس بعمم الناسخ والمنسوخ؛ لموصول إلى معرفة كتاب  اوافر  انصيب لوكان ف 

ا عزوجل ، وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو. وىذا يظير واضحا جميا من خالل 
َمْم َأنا الماَو قولو تعالى: ﴿ َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُنْنِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَيا َأْو ِمْثِمَيا َأَلْم َتعْ تفسير 

 .(ٖٓ)َعَمى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾
يقول ابن فودي :﴿ َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنَيا ﴾ أنفع لمعباد في السيولة أو كثرة األجر﴿َأْو ِمْثِمَيا﴾ في  

التكميف والتواب ﴿ َأَلْم َتْعَمْم َأنا الماَو َعَمى ُكلٍّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ومنو النسخ والتبديل واَلستفيام 
وبما ىو خير منو واآلية دلت عمى جواز لمتقرير أي يقدر عمى النسخ واإلتيان بمثل المنسوخ 

النسخ،وىو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر وعمى جواز تأخير اإلنزال إذ األصل 
اختصاص أن وما تضمن معناىا باألمور المحتممة وذلك ألن األحكام شرعت واآليات نزلت 

المعاش  لمصالح العباد فضال من ا وىي تختمف باختالف األعصار واألشخاص كأسباب
 . (ٖٔ)فإن النافع في عصر قد يضر في غيره...(

                                                                                                                                               
: " ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعًرا بالتوقيت والغاية ه(ٖٚٗ)تبن أبي طالب قال مكي - (ٕٛ)

، ُمحكم غير منسوخ، ألنو (ٙٓٔ﴾اآلية)ِبَأْمِرهِ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتاى َيْأِتَي الماُو ﴿البقرة:  سورة مثل قولو في
  مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل َل نسخ فيو.

 (.ٚ/ٔ)تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل  - (ٜٕ)
 . ٙٓٔسورة البقرة :اآلية  - (ٖٓ)
 ( .ٙٗ/ٔضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٖٔ)
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فابن فودي في باب الناسخ والمنسوخ وبعد ذكره لتعريفو ،وبيان حكمو الشرعي وأىميتو  
ليك أمثمة منيا:  وحكمة ا عزوجل فيو ، نجده يبّين ذلك في مواضع متفرقة من تفسيره ، وا 

عالى:﴿ َياَأيَُّيا الناِبيُّ ِإناا َأْحَمْمَنا َلَك َأْزَواَجَك نسخ القرآن بالقرآن،كما جاء عند تفسير قولو ت
ِتي آَتْيَت ُأُجوَرُىنا َوَما َمَمَكْت َيِميُنَك ِمماا َأَفاَء الماُو َعَمْيَك َوَبَناِت َعمٍَّك َوَبَناِت َعمااِتكَ   َوَبَناِت الالا

ِتي َىاَجْرَن َمعَ  َك َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْت َنْفَسَيا ِلمناِبيٍّ ِإْن َأَراَد الناِبيُّ َخاِلَك َوَبَناِت َخاََلِتَك الالا
 َأْن َيْسَتْنِكَحَيا َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َقْد َعِمْمَنا َما َفَرْضَنا َعَمْيِيْم ِفي َأْزَواِجِيْم َوَما

 . (ٕٖ)ْيَك َحَرٌج َوَكاَن الماُو َغُفوًرا َرِحيًما ﴾َمَمَكْت َأْيَماُنُيْم ِلَكْياَل َيُكوَن َعمَ 
﴾ ميورىن  ِتي آَتْيَت ُأُجوَرُىنا يقول ابن فودي: ﴿ يأييا الناِبيُّ ِإناا َأْحَمْمَنا َلَك َأْزَواَجَك الالا
ن صح النكاح بدونو إشارة إلى الواقع  الكائنات عندك من أي قبيمة كّن والتقييد بإيتاء الجر وا 

الفضل الالئق بو وبغيره كما في قولو ﴿ َوَما َمَمَكْت َيِميُنَك ﴾ من السراري بغير تقييد منو و 
بعدلك وألمتك لكم بشرط أن تكون في حقك ﴿ ِمماا َأَفاَء الماُو َعَمْيَك﴾ من الكفار بالسبي عمى 

في وجو القير إذ ماغنتم بالسيف أحل وأطيب من المشتراة من الجمب شرط في األفضمية َل 
الحل ﴿ و﴾ أحممنا لك زائدا عمى من آتيت أجورىن قراباتك ﴿ َبَناِت َعمٍَّك َوَبَناِت َعمااِتَك 
ِتي َىاَجْرَن َمَعَك﴾ بخالف من لم يياجرن ...واآلية نسخ  َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاََلِتَك الالا

﴾ بإباحتين لكن إباحة ليس مطمقة في  لحكم ما يأتي في قولو ﴿ ََل َيِحلُّ َلَك النٍَّساُء ِمْن َبْعدُ 
جممة المياجرات والمؤمنات ، والكافرات أىل الكتاب َلسبيل إليين لو ﴿ َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ﴾ 
عطف عمى ماسبق ألن المعنى أعممناك بحل امرأة مؤمنة ﴿ ِإْن َوَىَبْت َنْفَسَيا ِلمناِبيٍّ﴾ 

 .(ٖٖ)َيْسَتْنِكَحَيا ﴾... ( َلتطمب ميرا ﴿ ِإْن َأَراَد الناِبيُّ َأنْ 

                                                 
 . ٓ٘سورة األحزاب:اآلية  - (ٕٖ)
 . ٕ٘ٗ/ٖتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل  - (ٖٖ)
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﴿ ُكِتَب ومثال آخر يوضح فيو أن النسخ يكون بآية وحديث ومثالو عند تفسير قولو تعالى:
َحقًّا َعَمى  َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصياُة ِلْمَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروفِ 

 . (ٖٗ)ِقيَن﴾اْلُمتا 
يقول ابن فودي : ) بالعدل بأن َليزيد عمى الثمث وَليفضل الغنى ﴿حّقا﴾ مصدر مؤكد 
لمضمون الجممة قبمو ﴿َعَمى اْلُمتاِقيَن ﴾ ا ، وىذا منسوخ بآية الميراث وبحديث )) َلوصية 

، ولم ينسخ مفيوميا من عدم وجوب الوصية لألجانب بل ىو مستحب يخرج (ٖ٘) لوارث ((
فيمزمو المبادرة من الثمث.وأما ما يجب عمى المكمف بيانو كدين أو شئ يتوقع تمفو إن مات 

 .(ٖٙ) "إلى كتبو ووصيتو 
َياِم ثم يذكر جواز نسخ السنة بالقرآن عند تفسير قولو ا عزوجل  :﴿ ُأِحلا َلُكْم َلْيَمَة ا  لصٍّ

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنا ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُينا َعِمَم الماُو َأناُكْم ُكْنُتْم َتْختَاُنوَن أَ  ْنُفَسُكْم َفتَاَب الرا
  (ٖٚ)َعَمْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآْلَن َباِشُروُىنا َواْبَتُغوا َما َكَتَب الماُو َلُكْم ﴾

:" ﴿َعِمَم الماُو َأناُكْم ُكْنُتْم َتْختَاُنوَن ﴾ تخونون﴿ َأْنُفَسُكْم ﴾ بالجماع ليمة الصيام...﴿ (ٖٛ)بقولو
َفَتاَب َعَمْيُكْم ﴾ قبل توبتكم ﴿ َوَعَفا َعْنُكْم ﴾ محا ذنوبكم عنكم ﴿ َفاآْلَن﴾ إذ أحل لكم 

 رآن...(.بالق (ٜٖ)﴿َباِشُروُىنا ﴾ جامعوىن ، وفيو دليل عمى جواز نسخ السنة

                                                 
 . ٓٛٔسورة البقرة اآلية  - (ٖٗ)
يقول  عن أبي أمامة الباىمي يقول سمعت رسول ا  أخرجو ابن ماجو في باب َلوصية لوارث – (ٖ٘)

 في خطبتو عام حجة الوداع : ) إن ا قد أعطى كل ذي حق حقو . فال وصية لوارث ( سنن ابن ماجو 
: (ٖٕٔٚ( رقم )ٜ٘ٓ/ ٕ)تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر واألحاديث مذيمة بأحكام األلباني عمييا

                    . قال الشيخ األلباني : صحيحبيروت –دار الفكر 
 .( ٚٙ/ٔ)ضياء التأويل في معاني التنزيل  - (ٖٙ)
 . ٚٛٔ :اآليةسورة البقرة - (ٖٚ)
 . (ٓٚ/ٔ)تفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل  - (ٖٛ)
 (ٕٖ/٘أخرجو البخاري في كتاب الصوم عن البراء بن عازب. صحيح البخاري مع الفتح ) - (ٜٖ)
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ثم يذكر لنا نسخ بعض األحكام ، ومثالو عند تفسيره لقولو تعالى: ﴿ َوَلِكنا اْلِبرا َمْن  
َبى َواْلَيَتاَمى آَمَن ِبالماِو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالناِبيٍّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَمى ُحبٍِّو َذِوي اْلُقرْ 

َكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْيِدِىْم ِإَذا  َواْلَمَساِكينَ  اَلَة َوآَتى الزا َقاِب َوَأَقاَم الصا َواْبَن الساِبيِل َوالسااِئِميَن َوِفي الرٍّ
رااِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الاِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُىُم  اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضا َعاَىُدوا َوالصا

 .(ٓٗ)وَن﴾اْلُمتاقُ 
ابن فودي: ﴿ َلْيَس اْلِبرا َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ﴾ في الصالة ﴿ ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرب﴾ ألنو  يقول

 .(ٔٗ) منسوخ...(
ومنو أيضا ماذكره عند تفسير قولو تعالى:﴿ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعداٌة ِمْن 

َوَعَمى الاِذيَن ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطواَع َخْيًرا َفُيَو َخْيٌر َلُو َوَأْن َتُصوُموا َأيااٍم ُأَخَر 
 . (ٕٗ)َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُموَن ﴾

يقول ابن فودي: ) أي الصوم إن أفطروا ﴿ ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن﴾ أي قدر ما يأكمو المسكين 
في اليوم وىو مدُّ من غالب قوت البمد لكل يوم وىذا منسوخ ؛ألنيم كانوا مخيرين أول 
اإلسالم بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم بقولو: ﴿ َفَمْن َشِيَد ِمْنُكُم الشاْيَر 

  (ٖٗ)َفْمَيُصْمُو﴾...(
َذُروَن َأْزَواًجا َوِصياًة أِلَْزَواِجِيْم َمَتاًعا ومنو عند تفسير قولو تعالى ﴿ َوالاِذيَن ُيَتَوفاْوَن ِمْنُكْم َويَ 

ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفي َما َفَعْمَن ِفي َأْنُفِسِينا ِمْن َمْعُروٍف 
 . (ٗٗ)َوالماُو َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾

                                                 
 . ٚٚٔسورة البقرة:اآلية  - (ٓٗ)
 (. ٘ٙ/ٔضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٔٗ)
 . ٗٛٔسورة البقرة:اآلية  - (ٕٗ)
 وىذا النوع من النسخ ىو نسخ الحكم دون التالوة   ( .ٜٙ/ٔمعاني التنزيل ) ضياء التأويل في - (ٖٗ)

 (. ٕٗٔ/ٕكما ذكره محمد الزرقاني في مناىل العرفان.)     
 . ٕٓٗسورة البقرة:اآلية  - (ٗٗ)
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ء الخالف بين المفسرين بقولو : "﴿ َغْيَر يقول ابن فودي: ) أن اآلية منسوخة دون ذكر آلرا
ِإْخَراٍج﴾ من األزواج أي غير مخرجات من مسكنين والمعن أنو يجب عمى الذين يتوفون أو 
يوصوا قبل أن يحتضروا ألزواجيم بأن يمتنعن بعدىم حوَل بالسكنى والنفقة وكان ذلك أول 

 .(٘ٗ)اإلسالم ثم نسخ بأية الميراث(
ور في باب الناسخ والمنسوخ،من ذلك ما ذكره عند تفسيره لقولو وقد يستأنس برأي الجمي

ٌر تعالى :﴿ َيْسَأُلوَنَك َعِن الشاْيِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو َكِبيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل الماِو َوُكفْ 
ْخَراُج َأْىِمِو ِمْنُو َأْكَبُر ِعنْ   .(ٙٗ)َد الماِو َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل ﴾ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواِ 

يقول ابن فودي:)  المحرم :رجب ﴿ ِقَتاٍل ِفيِو ﴾ بدل اشتمال ﴿ ُقْل ﴾ ليم  ﴿ ِقَتاٌل ِفيِو 
﴿َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث  َكِبيٌر﴾ أي وزر عظيم ، والجميور عمى أن ىذا منسوخ بقولو:

 .(ٚٗ)َوَجْدُتُموُىْم﴾
وتارة يكتفي بذكر أنو َل يوجد نسخ، من ذلك ما أورده عند تفسير قولو تعالى:﴿ َوُقْل َربٍّ 

 . (ٛٗ)َأُعوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشاَياِطيِن*َوَأُعوُذ ِبَك َربٍّ َأْن َيْحُضُروِن ﴾
: ) يحوموا حولي في أموري كميا فضال عن الوسوسة ؛ألنيم يحضرون بسوء حيث يقول

 .(ٜٗ)دائية غاية لقولو ﴿ ادفع ﴾ دالة عمى كون اآلية غير منسوخة...(﴿حتى ﴾ ابت
َذا  ومثالو أيضا عند تفسير قولو تعالى:﴿ َوِعَباُد الراْحَمِن الاِذيَن َيْمُشوَن َعَمى اأْلَْرِض َىْوًنا َواِ 

 . (ٓ٘)َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َساَلًما ﴾

                                                 
 ( .ٜٚ/ٔضياء التاويل في معاني التنزيل ) - (٘ٗ)
 . ٕٚٔسورة البقرة:اآلية  - (ٙٗ)
 . ٘سورة التوبة: اآلية  - (ٚٗ)
 . ٜٛسورة المؤمنون: اآلية  - (ٛٗ)
 ( .٘ٔٔ/ٖضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٜٗ)
 . ٖٙسورة الفرقان:اآلية  - (ٓ٘)
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عمى المتاركة من غير إثم وَل لغو سواء كان لفظ  يقول ابن فودي:) أي قوَل سدادا يدل
السالم أو غيره وَل نسخ فيو بآية القتال إذ متاركة السفياء واإلغضاء عنيم من اآلداب 

 .(ٔ٘)المستحسنة...(
: فيناك من يرى بأن اآلية منسوحة كماجاء في كتاب الناسخ والمنسوخ  -الباحث –قمت 

َذا  َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َساَلًما﴾ منسوخة بآية السيف ىي لمكرمي عند قولو تعالى :﴿ َواِ 
محكمة إذ َل شك أن اإلغضاء عن السفياء وترك المقابمة بالمثل مستحسن في األدب 

 .(ٕ٘)والمروءة والشرع وأسمم لمعرض"
ُح ِإَلا ونجده يسترشد بآراء بعض المفسرين ومثال ذلك عند تفسير قولو تعالى: ﴿الزااِني ََل َيْنكِ 

َم َذِلَك َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن ﴾  (ٖ٘)َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة َوالزااِنَيُة ََل َيْنِكُحَيا ِإَلا َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرٍّ
يقول ابن فودي: ) أي المناسب لكل منيما ألن الغالب أن المائل إلى الزنى َليرغب في 

.وقيل التحريم خاص بمن نزلت عمييم اآلية وىم الصوالح والزانية َل يرغب فييا الصمحاء..
فقراء المياجرين حين ىموا بتزويج بغايا المشركين وقيل عام ونسخ بقولو ﴿ َوَأْنِكُحوا 

 .(ٗ٘)اأْلََياَمى﴾ قال ابن العربي: ىذا ليس بنسخ بل تخصيص عام وبيان لمحتمل...(
وبالرجوع إلى ابن العربي وىذا تمام كالمو: ﴿ وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم 
مائكم ﴾،وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من عموم القرآن أن ىذا ليس بنسخ  وا 
نما ىو تخصيص عام وبيان لمحتمل ، كما تقتضيو األلفاظ وتوجيو ألصول ، من فسر  ، وا 

 . (٘٘)وطء أو بالعقد وتركيب المعنى عميو . وا أعمم" النكاح بال

                                                 
 ( .ٛٗٔ/ٖتفسير ضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٔ٘)
  .(ٜ٘ٔقالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن)ص - (ٕ٘)
 . ٖسورة النور:اآلية  - (ٖ٘)
 ( .ٜٔٔ/ٖضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٗ٘)
 (.ٖٓٗ/ ٖ)أحكام القرآن - (٘٘)
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:﴿ َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل وقد يتوقف ابن فودي في ترجيح أحد األقوال الواردة في نسخ قولو تعالى 
  .(ٙ٘)الماِو الاِذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوََل َتْعَتُدوا ِإنا الماَو ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾

" المتجاوزين ما حّد ليم َل يرضى فعميم وَل يريد ليم الخير وىذه اآلية قيل  حيث يقول:)
منسوخة بآية ﴿ براءة ﴾ ﴿وقاتموا المشركين كافة﴾ أو بقولو ﴿واقتموىم حيث 

 (ٚ٘)ثقفتموىم﴾..."
، فقد  المفسرينقمت: ولعل ابن فودي لم يرجح بما نسخت بو ىذه اآلية لوجود خالف بين 

عند الحديث عن قولو تعالى: ﴿َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل الماِو الاِذيَن  (ٛ٘)جاء في نواسخ القرآن
ُيَقاِتُموَنُكْم َوَل َتْعَتُدوا ِإنا الماَو َل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾.اختمف المفسرون في ىذه اآلية ىل ىي 

 منوسخة أو محكمة عمى قولين:
 م اختمف أرباب ىذا القول في المنسوخ منيا عمى قولين:أحدىما: أنيا منسوخة ث

أحدىما: أنو أوليا، وىو قولو: ﴿ َوَقاِتُموا ِفي َسِبيِل الماِو الاِذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم ﴾ قالوا: وىذا يقتضي 
.، (ٜ٘)أن القتال إنما يباح في حق من قاتل من الكفار فأما من لم يقاتل فإنو َل يقاتل وَل يقتل

  :مف ىؤَلء في ناسخ ذلك عمى أربعة أقوالثم اخت
  (ٓٙ)﴾َوَقاِتُموا اْلُمْشِرِكيَن َكافاًة َكَما ُيَقاِتُموَنُكْم َكافاًة  ﴿أحدىما: أنو قولو تعالى: 
 .(ٔٙ)﴾َواْقُتُموُىْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُىْم  ﴿والثاني: أنو قولو تعالى: 

 .(ٕٙ)﴾َقاِتُموا الاِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن  ِبالماِو  َوَل ِباْلَيْوِم اآلِخِر  ﴿والثالث: 
                                                 

 .ٜٓٔسورة البقرة :اآلية  - (ٙ٘)
 ( .ٕٚ/ٔضياء التأويل في معاني التنزيل ) - (ٚ٘)
(٘ٛ) – (ٔ/ٜٔٚ )  
( ٕٛٔ/ٕفي مفاتيح الغيب) (، كما ذكره الرازيٓٔٔ/ٕذكره الطبري عن الربيع في جامع البيان ) - (ٜ٘)

 عن ابن زيد والربيع.
، وذكره النحاس ٓٔٔ/ٕأخرج الطبري ىذا القول عن ابن زيد في جامع البيان  .ٖٙسورة التوبة:اآلية – (ٓٙ)

 (.ٕ٘عنو في ناسخو) ص
 وذكره الطبري أيضا عن ابن زيد في المصدر السابق. .ٜٔٔسورة البقرة:اآلية – (ٔٙ)

 



16 

 

 .(ٖٙ)﴾َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم  ﴿والرابع: 
قمت: وىذا القول الذي قالوا إنما أخذوه من دليل الخطاب "إنما ىو"  حجة ما لم يعارضو 

أقوى منو كآية السيف وغيرىا مما يقتضي إطالق قتل  دليل أقوى منو وقد عارضو ما ىو
الكفار، قاتموا أو لم يقاتموا. فأما اآلية األولى التي زعموا أنيا ناسخة فإنيا تشبو المنسوخة 

 وتوافقيا في حكميا، ألنيا إنما تضمنت قتال من قاتل.
لو ﴿ َواْقُتُموُىْم ﴾ عطف وأما اآلية الثانية فإنيا إنما تضمنت قتال الذين أمروا بقتاليم؛ ألن قو 

 عمى المأمور بقتاليم.
وأما اآلية الثالثة: فإنيا تتضمن قتال أىل الكتاب واآلية التي ادعى نسخيا مطمقة في كل من 
يقاتل. وأما الرابعة تصمح ناسخة لو وجدت ما تنسخو وليس ىاىنا إَل دليل الخطاب، وليس 

 بحجة ىاىنا عمى ما بينا.
لمنسوخ منيا قولو ﴿ َوَل َتْعَتُدوا ﴾ لممفسرين في معنى ىذا اَلعتداء خمسة القول الثاني: أن ا

 أقوال:
أحدىا: َل تعتدوا بقتل النساء والولدان، رواه ابن أبي طمحة عن ابن عباس، وابن أبي نجيح 

 .(ٗٙ)عن مجاىد
عنوا من  الثاني: بقتال من لم يقاتمكم، قالو أبو العالية، وسعيد بن جبير، وابن زيد وىؤَلء إن

لم يقاتل، ألنو لم يعد نفسو لمقتال كالنساء والولدان، والرىبان فاآلية محكمة؛ ألن ىذا الحكم 
ن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين لمقتال توجو النسخ.(٘ٙ)ثابت  . وا 

  .(ٙٙ)والثالث: أن اَلعتداء إتيان ما نيى ا عنو، قالو الحسن 
                                                                                                                                               

 .ٜٕالتوبة:اآليةسورة  – (ٕٙ)
 .(ٜٔ)صاآلية الخامسة من التوبة، ذكر ىذا الرأي ابن سالمة في ناسخو – (ٖٙ)
، ٕ٘ٓ/ٔ، وذكر السيوطي في الدر المنثور ٘ٔٔ/ٕأخرجو الطبري عن ىؤَلء، في جامع البيان  – (ٗٙ)

وزاد نسبتو إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وفيو )وَل من ألقى إليكم السمم وكف يده فإن فعمتم فقد اعتديتم( 
 وىذا يشبو ما سيرويو المؤلف قريبا عن ابن قتيبة.

در السابق: وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن يحيى ابن يحيى الغاني قال: قال السيوطي في المص – (٘ٙ)
كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسألو عن ىذه اآلية )وقاتموا في سبيل ا( إلخ، فكتب إلى أن ذلك في 

 النساء والذرية من لم ينصب لك الحرب منيم.
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 .(ٚٙ)بالقتال في الشير الحرام في الحرم قالو مقاتل والرابع: أنو ابتداء المشركين
 .والظاىر إحكام اآلية كميا(ٛٙ)والخامس: َل تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم. قالو ابن قتيبة 

 .(ٜٙ) "ويبعد ادعاء النسخ فييا"
  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
 حسن البصري.(، عن الٕٕٙ/ٔذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ) – (ٙٙ)
 (ٜٚٔ/ٔذكره المؤلف في زاد المسير ) – (ٚٙ)
فيو أبو محمد عبد ا بن مسمم بن قتيبة الدينوري من أئمة األدب ومن المصنفين المكثرين، ولد  – (ٛٙ)

 (.ٖٓ٘/ٕىـ. ينظر: ميزان اَلعتدال )ٕٙٚ، وتوفي سنة ٖٕٔسنة   ببغداد 
)وىذا بعيد والصحيح إحكام جميع اآلية(. ولم يرجح ويقول المؤلف في مختصر عمدة الراسخ،  – (ٜٙ)

المؤلف في التفسير رأيا دون آخر. قمت: ذكر دعوى النسخ ىنا النحاس، وابن سالمة، ومكي بن أبي 
طالب، وابن ىالل، في نواسخيم، واختار النحاس إحكام اآلية بعد إيراد ما يؤيد اإلحكام عن ابن عباس من 

ل: )وىذا أصح القولين( واستدل عمى ذلك ما رواه البخاري ومسمم عن عمر طريق عمي بن أبي طمحة، وقا
أن رسول ا صمى ا عميو وسمم رأى في بعض مغازيو امرأة مقتولة فكره ذلك ونيى عن قتل النساء 
والصبيان، وبما ورد عن عمر بن عبد العزيز السابق ذكره، ومن ناحية المغة أن فاعال يكون من اثنين 

و من أنك تقاتمو ويقاتمك وىذا َل يكون في النساء والصبيان. وىكذا أورد إحكام اآلية أيضا مكي بن فإنما ى
؛ واإليضاح ٕٙ-ٕ٘أبي طالب عن ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاىد. انظر: الناسخ لمنحاس 

 .ٖٓٔلممكي 
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريمأوَل: 

 ثانيا: كتب التفسير.
 .التنزيل ضياء التأويل في معاني

 ه(ٕٓٗٔعبدا بن محمد بن عثمان بن فودي) المتوفى:
 القاىرة -ه مطبعة اَلستقامةٖٓٛٔمٜٔٙٔ-ط/

 نيجيريا -وعثمان الطيب كانو ،شارع األزىر القاىرة .حمد أحمد أبوالسعود، الناشران: أ
 .أحكام القرآن

 (ىـٖٗ٘متوفى: محمد بن عبد ا أبو بكر بن العربي المعافري اَلشبيمي المالكي)ال
م  ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ -ٖط/راجع أصولو وخرج أحاديثو وعماق عميو: محمد عبد القادر عطا 

 .لبنان –الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 
 ثالثا: كتب الحديث.

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو
 محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد ا 

 تحقيق : محمد زىير بن ناصر الناصر.الناشر : دار طوق النجاة
 .سنن ابن ماجو

 ىـ(ٖٕٚابن ماجة أبو عبد ا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيو يزيد )المتوفى: 
 . بيروت –دار الفكر  .واألحاديث مذيمة بأحكام األلباني عميياتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر 

 رابعا: كتب عموم القرآن.

 .قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
ىـ( ٖٖٓٔمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبمى)المتوفى:  

 الكويت. –ه ٓٓٗٔ-تحقيق: سامي عطا حسن. ط
 القرآن.نواسخ 

  ىـ(ٜٚ٘)المتوفى:  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي 
 .تحقيق: محمد أشرف عمي المميباري، وأصمو رسالة ماجستير 

 ىـ.ٔٓٗٔ -التفسير  ،قسمالدراسات العميا ،الجامعة اإلسالمية
 .البرىان في عموم القرآن
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 (ىـٜٗٚ )المتوفى:ركشي.بدر الدين محمد بن عبد ا بن بيادر الز  
 م ٜٚ٘ٔىـ، ٖٙٚٔ-ٔتحقيق : محمد أبو الفضل إبراىيم، ط/ 
 بيروت -الناشر: دار المعرفة 

 مباحث في عموم القرآن
 (ـمٜٜٜٔ-هٕٓٗٔ )المتوفى:مناع القطان .

  الناشر : مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع. مٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ -ٖط/
 .المعجم الوسيط

مصطفى ، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار تحقيق.  المؤلفون/ إبراىيم  
 . دار النشر : دار الدعوة(ٜٚٔ/ ٕ)مجمع المغة العربية

-ه٘ٓٗٔلقطة العجالن مما تمس إلى معرفتو حاجة اإلنسان. صديق حسن خان. ط 
 لبنان .  -م دار الكتب العممية بيروتٜ٘ٛٔ

 بالرياضالموسوعة العربية العالمية  صدرت عن مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع 
 م.ٜٜٙٔ، ىـٙٔٗٔعام 

 م .ٜٚٛٔجريدة التايمز البريطانية، يناير 
ىـ مكتبة وىبة ٘ٓٗٔسنة  ٔط ٙٗاإلسالم اليوم وغدًا في نيجريا ، أدم عبد ا األلوري ص

 القاىرة. 
 وعمق والظواىر لمشيخ عثمان بن فودي ، حققو البواطن عموم وضع البصائر لتحقيق فتح

 م.ٕٔٔٓط، الحسن  سالو و موموني سيني .عميو د
 اإلسالم والحضارة اإلسالمية في نيجيريا، د/عبد ا عبد الرزاق مكتبة اإلنجمو القاىرة. 

 نيجيريا. -م إبادنٖٜٙٔعبد ا بن فودي تحقيق وترجمة مارفين ىسكت،  تزيين الورقات،
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