املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املقدمة:
َّ
إن جهود العلماء حول القرآن الكريم وعلومه وعاهاءهم العلمه
عرب القرون واألزمان؛ لذا كهان الحثه والكشه

ينتهه

عه ههذا الوههود والعاهاءا

متواصًل كذلك عرب القرون ،لذا كان تفكير الحاح يف هذا المهرة عه اتهتارا
ا
جهود علماء دولت ومناقته يف ععه فه مه فنهون العلهم ،ع وههو علهم (عصهول
التفسير) الذي ب يفهم كًلم اهلل تعالى على وجه الصثيح ،وب ن يل ع القهرآن
وتفسههيرا كريه اهرا ممهها عل ه ب ه م ه عوهههام الههواهمي  ،و ههًلل الم ههلي  ،وزي ه
ال ائفي  .وقد شهد دولة نيويريا منذ القرن الراين عشر الهوري عهدا ا ذهح ًّيا م
الثركة الرقافية والعلمية ،وذلك بف ل قيام دولة الشهي عرمهان به فهودي فيهها،
نثوا م مائت تنة؛ عي ما يقرب
وه دولة إتًلمية كحيرة دام نفوذها المتواصل ا
م قهرني مه اله م  ،وقهد عنهتم علمهاء ههذا الدولهة ومه عتهى بعهدهم مه عبنهاء
كريهرا مه الكتهو والم َّلفها العلميهة الكريهرة ،مها زال كريهر منهها
نيويريا الغهراء ا
مهمههًل ،وكههان مهه محاحهه هههذا الم َّلفهها
ا
مااو اطهها عو مفقههو ادا عو منسهه ًّيا عو
والكتو مسائل يف علم (عصهول التفسهير) ،ىعا الحاحه اتهتاراجها ومناقشهتها
على وء النقاش المعاصر الذي يدوى حول مسائل هذا العلم ومحاحر ؛ لمعرفهة
األهم م هذا المسائل والمحاح وتصنيفها حسو عهميتها لمعرفة ما له عًلقهة
صثيثا وما عًلقة ل ب .
فهما
ا
بفهم تفسير القرآن ا

()2

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وقحل عرض المحاح الت وىد يف كتو وم لفا علماء نيويريا يف علم
عصههول التفسههير هههاكم عتههماء الم َّلفهها الته وىد فيههها هههذا المحاحه مرتحههة
حسو وفيا م لفيها:
أوًل :الشيخ عثمان بن فودي (ت2121:هـ) :عوىد الشي عرمان ب فهودي
ا
بعض مسائل عصول التفسير يف بعض كتح  ،وه :
 .1تنحي الثكام.
 .2حص األفهام م جيوش األوهام.
 .3كش

ما علي العمل م األقوال وما  ،يف مسائل عشرة مهما .

ثان ايــا :الشــيخ ع ـ ا بــن فــودي (ت2121:هـــ) :عوىد الشههي عحههد اهلل به
فودي بعض مسائل عصول التفسير يف بعض كتح  ،وه :
 .1نيل السول م تفاتير الرتول.
 .2منظومة (مفتاح التفسير).
 .3منظومة (تًللة المفتاح) ماتصر مفتاح التفسير.
ثال اثا :األمير محم بلـو بـن الشـيخ عثمـان بـن فـودي (ت2122:هــ) :عوىد
األمير مثمد بلو بعض مسائل عصول التفسير يف منظومت الت نظم فيها بعض مها
جاء يف مقدمة تفسير اب ج ي (التسهيل لعلوم التن يل) ،يف المعاين والعلوم الت
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ت ههمنها القههرآن عو قصههد إلههى بياحهها وشههرحها وتفصههيلها .وكههذلك كتاب ه ( ايههة
السول يف تفاتير الرتول) الذي خصص لومع األصل الراين م عصول التفسهير
وهو التفسير النحوي.
وعما يف المحث الراين م هذا الحث فسوف يتثهدث الحاحه عه جههود
العلماء الذي عتوا بعهد الشهي عرمهان به فهودي وعخيه عحهد اهلل به فهودي وابنه
مثمد بلو ،ويناقش ما يف كتحهم م مسائل علم (عصول التفسير) ،وهم:
أوًل :الــــوالر الشــــيخ محمــــ بــــن الحــــاب ع ــــ ا ال رنــــاوي ال ــــ وي
ا
(ت2232:هـــ) :عوىد الههوزير مثمههد ب ه الثهها عحههد اهلل بعههض مسههائل عصههول
التفسههير يف منظومتهه يف علههوم القههرآن الت ه تههماها بهههه(منهم التيسههير لمهه عىاد
الاوض يف التفسير).
ثان ايا :األستاذ ال كتور محم ك ير لونس (ما اال ح ًّيا) :لقد تثدث الدكتوى
مثمد كحيهر عه عصهول التفسهير بشهكل مسهتفيض ،وذلهك يف مه َّلفي مه كتحه ،
وهما:
 .1الدىاتا يف عصول التفسير.
 .2الشرح والدىاتة المو وعية لمقدمة شي اإلتًلم اب تيمية يف عصول
التفسير.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ثال اثا :أبو رفي ة األستاذ محم ك ير بن محم (ما اال ح ًّيا) :نظم هذا العالم
تهماها( :فصهول
عصول التفسير يف منظومة علمية وجي ة احتو على مائهة بيهس َّ
التيسير منظومة يف عصول التفسير).
هم اعتحاى المو وعا الته اتهتارجها الحاحه مه ههذا الم َّلفها
وقد ت َّ
كمو وعا علهم (عصهول التفسهير) ،مهع َّ
عن بعهض ههذا الم َّلفها لهم يعنونهها
م لفوها بهمصالح (عصول التفسير)؛ َّ
ألن مو وعا علهم (عصهول التفسهير) يف
األصل لهم تهرد يف م لفها (عصهول التفسهير) بدايه اة ،إ بعهد اتهتقًلل عه علهم
التفسير وعلوم القرآن وعصول الفق  ،بل وعلوم الثدي مرل مها يتعله باحقها
المفسهري وعصههح األتههانيد وع ههعفها عو عوهاههها ،فإنَّههها يف األصههل مه محاحه
علههوم الثههدي والوههرح والتعههديل؛ َّ
ألن ع لههو محاح ه ومو ههوعا (عصههول
التفسير) مستارجة م العلوم السابقة.
ومما جعل الحاح يعترب بعض المو وعا م مو وعا علم (عصهول
صهثيثا ،وتعينه يف
فهمها
ا
التفسير) كوحها تاهدم المفسهر يف فههم القهرآن الكهريم ا
عملية تفسيرا وتأويل  ،وعلى هذا جرا ع لو م ع َّل

يف (عصهول التفسهير) مه

المعاصري ؛ فإنَّهم إمها تقليهدا ا للسهابقي  ،كالهذي ناقشهوا المسهائل الته تثهدَّ ث
عنههها ابه تيميههة يف مقدمته يف (عصههول التفسههير) ،وإم ها اجتهها ادا يف إدخههال بعههض
مو وعا علوم القرآن -الت تنصو يف القواعهد وال هوابا الته تهنظم عمليهة
تفصيًل -م محاح علم عصول التفسير.
ا
فهم معاين القرآن جملة عو
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
هههذا هههو المههنهم الههذي تههلك الحاح ه يف اتههتارا مو ههوعا (عصههول
التفسير) م م َّلفا علماء نيويريا الذي لم يعنونوا م َّلفاهتم بمصالح (عصول
َّ
فإن المو وعا الت وىد
التفسير) ،وعما م َّلفا علماء نيويريا المعاصري
فيههها ههه مو ههوعا متداولههة يف الم َّلفهها الموتههومة بههههه(عصول التفسههير)،
وع لو مو وعاهتا ه بث م مو وعا عصهول التفسهير ،و بهأع بعهرض
هذا المو وعا بشكلها التفصيل  ،وه كاآليت:
 .1تعري

عصول التفسير ،والتنوي برتهالة ابه تيميهة وعهميتهها يف تأصهيل

هذا العلم.
 .2مظان وجود مسائل عصول التفسير م كتو العلمهاء والعلهوم الته لهها
عًلقة ب .
 .3تعري

التفسير والفرق بين وبي التأويل.

 .4الفرق بي المفسر الموتهد والمفسر الثاك .
 .5األصول الت يدوى عليها التفسير.
 .6مآخذ التفسير عو طرق التفسير وعنواع .
 .7نشأة التألي

يف التفسير ومناهم م لفي يف كتابت .

 .8عنواع التفسير باعتحاى معرفة الناع ب وباعتحاى طري الوصول إلي .
 .9شروط المفسر الموتهد والثاك وآداهبما.
 .11تفسير النح ﷺ ومن لة السنَّة يف تفسير القرآن.

()6

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .11المفسرون م الصثابة ودىجا عتانيدهم يف التفسير.
 .12التابعون وطحقاهتم يف التفسير.
 .13اإلجماع وا ختًلف يف التفسير.
 .14عتحاب ا ختًلف يف التفسير.
 .15العلوم الت ت منها القرآن عو مقاصد القرآن.
 .16حكم التفسير بالرعي ،ومعنى الثدي الواىد يف النه عن .
 .17قواعههد مهمههة للمفس هر؛ (قواعههد ال ههمائر ،قواعههد التههذكير والتأني ه ،
قواعههد التنكيههر والتعريهه  ،قواعههد اإلفههراد والومههع ،قاعههدة مقابلههة
الومع ،قاعدة األلفاظ الت يظ هبها الهدادف وليسهس مه المهدادف،
قاعدة الس ال والوهواب ،قاعهدة ا تهم والفعهل والمصهدى ،قواعهد يف
تقدير المثذوف ،عهمية معرفة الوجوا والنظائر للمفسر).
 .18المعاين واألدوا الت يثتا المفسر إلى معرفتها.
 .19الشروط الت يراعيها المفسر عند إعراب لكلما القرآن.
 .21اإلترائيليا وحكمها عند تفسير القرآن.
هذا ما ت َّم ىصدا م محاح عصول التفسهير ومسهائل حسهو نظهر الحاحه
وتصنيف  ،يف الكتو الت تهح ذكهر عتهمائها مه م َّلفها علمهاء نيويريها ،وهه
مو ههوعا تمههس اإلشههاىة إليههها عو الثههدي المههوج عنههها علههى يههدي ه ه ء
العلمههاء ،وتهههوف يسهههلك الحاحههه يف عههرض ههههذا المحاحههه مهههنهم العهههرض
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
والتثليل عند كل عالم م هه ء العلمهاء ،وبيهان الوديهد الهذي ع هاف عو بيهان
المصدى الذي نقل من  ،وقد ق َّسهم الحاحه جههود هه ء العلمهاء حسهو اله م
فقسمهم إلى طائفتي  :طائفة عاشوا ما بهي القهرني الرهاين عشهر
الذي عاشوا في َّ ،
والرال عشر الهوريي  ،وم َّلفا ههذا الاائفهة يهر معنونهة بمصهالح (عصهول
التفسير) ،وطائفة عاشوا ما بي القرن الرابع عشر الهوري إلى الوقهس الثا هر،
وع لحها عنونس كتهحها بمصالح (عصول التفسير).
قسههم الحاحهه بثرهه إلههى مقدمههة ،ومحثرههي  ،تثتهمهها ماالههو ،ثههم
وقههد َّ
الااتمة ،على النثو اآليت:
المق م ـ  :وفيههها بيههان عهميههة المو ههوع ،وتههحو اختيههاىا ،والهههدف من ه ،
ومنهم الحاح .
الم حــا األول :ودــود علمــار نييفيرلــا ل أســول الت اــير ل عد ـ ال ول ـ
ال ودول العثماني  ،ويثتوي على ثًلثة ماالو على النثو اآليت:
المطلب األول :جهود الشي عرمان ب فودي يف عصول التفسير.
المطلب الثاين :جهود الشي عحد اهلل ب فودي يف عصول التفسير.
المطلب الثالا :جهود األمير مثمد بلو يف عصول التفسير.
الم حا الثاين :ودود علمار نييفيرلا ل أسول الت اـير بعـ سـقول ال ولـ
ال ودول العثماني  ،ويثتوي هذا المحث عي ا ا على ثًلثة ماالو كما يأيت:
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
المطلب األول :جهود الوزير الشي مثمهد به الثها عحهد اهلل يف عصهول
التفسير.
المطلب الثاين :جهود الدكتوى مثمد كحير يونس يف عصول التفسير.
المطلب الثالا :جهود مثمد كحير ب مثمد عبو ىفيدة يف عصول التفسير.
الخاتم  :وفيها عهم نتائم الحث وتوصيات .
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املبحثثا ال : :ودثثلم ء نثث
اهل ثي:

ريي ث أ ولثثل اري يف ثثري أ اريقثثث اري ريثثا ء ثثث

املط ب ال : :ودلم اري خ ء ن بن فلمي (ت2121:هث) أ ولل اري يف ري:
أوًل :تروم الشيخ عثمان بن فودي:
ا
ولهد الشههي عرمههان به فههودي يف عواخههر شهههر صههفر مه عههام (1168هههه
1754م) ،م عبوي صالثي  ،هما :والدا مثمد به عرمهان المعهروف بفهودي،
وه كلمة فو نية بمعنى (الفقي )(.)1
نسهيوا وحهداَّ ،
إن
نشأ الشي عرمان ب فودي يف عترة مسلمة صالثة ،فكهان
ا
حياة الشي عرمان ب فودي قد توجهس بكريهر مه العلمهاء األعهًلم يف علهوم اللغهة
العربية والعقائد والتفسير والثهدي والفقه  ،فحههذا نسهتايع عن نقاهع بأنه قهد نشهأ
وترعرع يف بيئت الااصة بعلهم وصهًلح وعحقريهة؛ األمهر الهذي تههل له الاريه يف
الدعوة إلى اهلل وتأتيس دولة اإلتًلم يف نيويريا الممتدة إلى دولهة النيوهر ،وذلهك
كل قحل وصول ا حهتًلل اإلنوليه ي والفرنسه إلهى المناقهة بهأكرر مه قهرن مه
ال م (.)2
( )1انظر :كتاب النسو ،عحد اهلل ب فودي ،ص .2وانظر :اإلتًلم يف نيويريا ودوى الشي عرمان ب فودي
يف ترتيا  ،مثمد لواء الدي عحمد ،ص .83وانظر مقدمة تثقي كتاب  :شمس اإلخوان يست يئون ب
يف عصول األديان ،تثقي ودىاتة :الدكتوى مثمد حس مثمد نوى ،ص.21
( )2انظر :اإلتًلم يف نيويريا ودوى الشي عرمان ب فودي يف ترتيا  ،الدكتوى مثمد لواء الدي عحمد،
ص.87 -86

()11

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
مؤل اته:
تشكل م لفا الشي عرمهان به فهودي ثهرو اة هائلهة يف الرقافهة اإلتهًلمية،
وقد كرر م َّلفات يف علم عصهول الهدي والتوحيهد ومثاىبهة الحهدع والمنكهرا
والعوائد الذميمة ،و يسع الحاحه هنها عن يهذكر جميهع م َّلفها الشهي عرمهان
وآثاىا العلمية ألحا كريرة ،فمنها:
 .1إحياء السنَّة وإخماد الحدعة؛ بيان الحدع الشياانية الت عحهدثها النهاع يف
عبواب الملة المثمدية.
 .2بيان وجوب الهورة علهى العحهاد ،وبيهان وجهوب نصهو اإلمهام ،وإقامهة
الوهاد.
 .3حص األفهام م جيوش األوهام.
 .4شفاء الغليل فيما عشكل م كًلم شي شيوخنا جربيل.
 .6عمدة الحيان يف العلوم الت وجحس على األعيان.
 .7ترويح األمة يف بيان تيسير الملة.
 .8مصحاح ألهل هذا األزمان م عهل بًلد السودان وم شاء اهلل مه عههل
الحلدان.
 .9موافقة فتوا الافيل لكًلم مثمد ب يوت
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السنوت .

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .11نوم اإلخوان يهتدون ب يف عموى ال مان.
 .11توقي

المسلمي على حكم مذاهو الموتهدي .

و يرها م الم َّلفا والرتائل الكريرة(.)1
وفاته:
تويف الشي عرمان به فهوديؒ

يف جمهادا اآلخهرة تهنة1232 :ههه

1817م يف رب ه مدينههة صههكتو ( )sokotoعاصههمة الدولههة العرمانيههة الفوديههة،
ودف فيها وعمرا ثًلث وتتون تنة ( ،)63وكانس وفاته نقاهة تثهول خايهر يف
مورا مسيرة تاىي المناقة ،وكانس حياة الشي عرمان حافلة بالدعوة والوههاد
واإلصًلح وتأتيس الاًلفة والقيادة اإلتًلمية(.)2
ثان ايا :ماائل أسول الت اير التي وردت ل مؤل ات الشيخ عثمان بن فودي:
قههد عرههر الحاح ه علههى عىبعههة مو ههوعا يف (عصههول التفسههير) مه خههًلل
ماالعت لم َّلفا الشي عرمان ب فودي ،وهذا المو وعا ه :

( )1انظر :اإلتًلم يف نيويريا ودوى الشي عرمان ب فودي يف ترتيا  ،الدكتوى مثمد لواء الدي عحمد،
ص.113 -112
( )2انظر :اإلتًلم يف نيويريا ودوى الشي عرمان ب فودي يف ترتيا  ،الدكتوى مثمد لواء الدي عحمد،
ص.88 -87
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .1حكم التفسير بالرعي ،ومعنى الثدي الواىد يف النه عن .
 .2الفرق بي المفسر الموتهد والمفسر الثاك .
 .3عنواع التفسير.
 .4عهمية اللغة العربية يف معرفة تفسير القرآن.
وتحو اعتحاى الحاح لهذا المو وعا م بي مو هوعا علهم عصهول
التفسههير؛ ألحهها وىد عنههد المتقههدمي م ه خههًلل مقههدما تفاتههيرهم للقههرآن
وجعلوها كمفتاح لمعرفة ف التفسير وقواعدا وعصول  ،وعلى ىعتهم اب جريهر
الاربي؛ َّ
فإن المو وع األول وهو حكم التفسير بالرعي والمو وع الرال وهو
عنواع التفسير المشهوىة المروية ع اب عحهاع قهد وىدا عنهدا يف مقدمهة تفسهيرا
كما تتأيت اإلشاىة إلى ذلك ،وقس على ذلك بقية المو وعا .
والمههنهم الههذي تيسههير علي ه الحاح ه يف عههرض هههذا المو ههوعا عنههد
الشي عرمان هو اإلشاىة إلى م تكلم ع هذا المو وعا قحل الشهي عرمهان
اب فودي م علماء التفسير وعلوم القرآن ،وبعد ذلك ذكر النصوص الت نقلهها
ابههه فهههودي عهههنهم وتوثيقهههها يف ههههامش الحثههه  ،وإلهههيكم النقهههاش عههه ههههذا
المو وعا األىبعة:
 .2حكم الت اير بالرأي ومعنى الح لا الوارد ل الندي عنه:
هذا المسألة م مسائل عصهول التفسهير ،وهه مه مسهائل عصهول التفسهير
الواىدة عند ابه جريهر الاهربي يف مقدمهة تفسهيرا ،حيه بهوب لهها بقوله « :ذكهر
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
بعض األخحاى الت ىويس بالنه ع القول يف تأويل القرآن بهالرعي»( ،)1وكهذلك
وىد هذا المسألة عند ابه العربه يف كتابه (قهانون التأويهل) ،حيه بهوب لهها
بقول « :ذكر القول يف تفسير القهرآن بهالرعي»( ،)2وابه تيميهة يف مقدمته يف عصهول

( )1انظر :جامع الحيان ع تأويل آي القرآن ،اب جرير الاربي .)79 -77 1( ،قال اب جرير الاربي بعد
عن عوىد األحادي

واآلثاى الواىدة يف النه ع تفسير القرآن بالرعي« :وهذا األخحاى شاهدة لنا على

صثة ما قلنا :م عن ما كان م تأويل آي القرآن الذي

يدىك علم إ بنّ بيان ىتول اهلل ﷺ ،عو

بنصح الد لة علي ؛ فغير جائ ألحد القيل في برعي  .بل القائل يف ذلك برعي -وإن عصاب الث في -
فماائ فيما كان م فعل  ،بقيل في برعي ؛ ألن إصابت ليسس إصابة موق عن مث  ،وإنما هو إصابة
خاىص وظان .والقائل يف دي اهلل بالظ  ،قائل على اهلل ما لم يعلم .وقد حرم اهلل -جل ثناؤا -ذلك يف
كتاب على عحادا ،فقال :ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [األعراف ،]33 :فالقائل يف تأويل كتاب اهلل ،الذي يدىك
علم إ بحيان ىتول اهلل ﷺ الذي جعل اهلل إلي بيان  ،قائل بما يعلم وإن واف قيل ذلك يف تأويل  ،ما
عىاد اهلل ب م معناا؛ ألن القائل في بغير علم ،قائل على اهلل ما علم ل ب » .جامع الحيان ع تأويل آي
القرآن ،اب جرير الاربي.)79 -78 1( ،
( )2يقول اب العرب « :ذكر القول يف تفسير القرآن بالرعي؛ قلنا :ليس يف الوعيد على ذلك حدي صثيح ،لكن
معنى صريح يف الملة حتى يف الدي  .والرعي مصدى ىعيس بقلحه  ،كمها عن الرؤيهة مصهدى ىعيهس بعينه  ،ومه
باطًل ،ومن ما يكون ح ًّقا؛ فأما الث فكل ىعي يكون ع دليل ،وعما الحاطل ما كان عه
ىعي القلو ما يكون ا
هوا مورد ...وال ابا لهذا كل عن يكون الناظر يف القرآن يلثظ بعي التقوا ،و يميل به إلهى ىعي عحهد
للهوا ،وإنما ينظر إلي م ذات ابتغاء علهم اهلل ومر هات  ،وههو األول .الرهاين :عن يكهون نظهرا بعهد اتهتقًلل
بشروط النظر كما قدمنا ،و يسدتل على جميع  ،وهو لم يستوف شروط الناظر في  ،فإن عصل التاليا يف
تسوى -مم
تفسير م
َّ

()14

يستكمل شروط النظر في  -علي » .قانون التأويل ،اب العرب  ،ص.661 -659

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
التفسير ،حي عوىد لها األدلة النقلية والعقلية على حرمهة التفسهير بهالرعي الهذي
يحنى على العلم( ،)1وكذلك وىد هذا المسألة عنهد اإلمهام الشهاطح يف كتابه

( )1انظر :مقدمة يف عصول التفسير ،اب تيمية ،ص .38قهال ابه تيميهة« :فأمها تفسهير القهرآن بموهرد الهرعي
فثرام ،حدثنا م مل ،حدثنا تفيان ،حدثنا عحد األعلى ،ع تعيد ب جحيهر ،عه ابه عحهاع؛ قهال :قهال
ىتول اهلل ﷺ( :م قال يف القرآن بغير علم ،فليتحوع مقعدا م الناى) .حهدثنا وكيهع ،حهدثنا تهفيان ،عه
عحد األعلى الرعلح  ،ع تعيد ب جحير ،ع اب عحاع ،قهال :قهال ىتهول اهلل ﷺ( :مه قهال يف القهرآن
بغير علم ،فليتحوع مقعدا م الناى) ...وهكذا ىوا بعهض عههل العلهم مه عصهثاب النحه ﷺ و يهرهم،
يفسر القرآن بغير علم .وعما الذي ىوي ع مواهد وقتهادة و يرهمها مه عههل العلهم:
عحم شددوا يف عن َّ
عحم فسروا القرآن ،فليس الظ هبم عحم قالوا يف القرآن وفسروا بغير علم عو م قحل عنفسهم .وقهد ىوي
عنهم ما يدل على ما قلنا ،عحم لم يقولوا م قحل عنفسهم بغير علم .فم قال يف القرآن برعي فقهد تك َّله
ما علم ل ب  ،وتلك ير ما عمر ب  ،فلو عن عصاب المعنى يف نفس األمر لكان قد عخاأ؛ ألنه لهم يهأ
األمر م باب  ،ك م حكم بي الناع على جهل فهو يف الناى ،وإن واف حكم الصهواب يف نفهس األمهر،
لك يكون عخ

جر اما مم عخاأ ،واهلل ععلم» .مقدمة يف عصول التفسير ،اب تيمية ،ص.45 -44

ثم قال اب تيمية يف بيان عدم د لة اآلثاى المروية يف التفسير بالرعي على حرمت لم ل العلهم به  ،فقهال:
«فهذا اآلثاى الصثيثة وما شاكلها ع عئمة السل  ،مثمولة على تثرجهم ع الكهًلم يف التفسهير بمها
علم لهم ب  .فأما م تكلم بمها يعلهم مه ذلهك لغه اة وشهر اعا فهًل حهر عليه ؛ ولههذا ىوي عه هه ء
و يرهم عقوال يف التفسير ،و منافاة؛ ألحم تكلموا فيما علموا وتكتوا عما جهلوا ،وهذا هو الواجهو
على كل عحد؛ فإن كما يوو السكو عما علم ل ب  ،فكذلك يوو القول فيما تئل عن مما يعلم ؛
لقول تعالى :ﱹﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [آل عمران ،]187 :ولما جاء يف الثدي المروي مه طهرق:
(م تهئل عه علهم فكتمه علوهم يهوم القيامهة بلوهام مه نهاى)» .مقدمهة يف عصهول التفسهير ،ابه تيميهة،
ص.45 -44
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
(الموافقهها )( ،)1وكههذلك اإلمههام ال ىكشه يف كتابه (الربهههان يف علههوم القههرآن)
ناقشها تثس النوع الثادي واألىبعي وهو «معرفة تفسهيرا وتأويله »( ،)2واإلمهام
( )1قال الشاطح يف الموافقا « :إعمال الرعي يف القرآن جاء ذم  ،وجاء عي ا ا ما يقت

إعماله  ،وحسهحك

م ذلك ما نقل ع الصدي ؛ فإن نقل عن عنه قهال ،وقهد تهئل يف شه ء مه القهرآن( :عي تهماء تظلنه ،
وعي عىض تقلن إن عنا قلس يف كتاب اهلل ما ععلم؟!) ،وىبما ىوي في ( :إذا قلس يف كتاب اهلل برعيه ).
ثم تئل ع الكًللة المذكوىة يف القرآن ،فقال( :عقهول فيهها برعيه  ،فهإن كهان صهوا ابا فمه اهلل ،وإن كهان
خاأ فمن وم الشياان ،الكًللة كذا وكذا) .فهذان قو ن اقت يا إعمال الرعي وترك يف القرآن ،وهمها
وعخيرا قهرى الشهاطح جهواز التفسهير بهالرعي لكه
يوتمعان».
ا
القول بالتوقي

علهى اإلطهًلق؛ لهذا قهال« :فهإطًلق

والمنع م الهرعي يصهح» .ثهم به َّي الشهاطح َّ
عن الهرعي هربان :الهرعي الوهاىي علهى

موافقههة كههًلم العههرب وموافقههة الكتههاب والسهنة ،فمرهل هههذا مقحههول مه صههاحح حتههى يف تفسههير القههرآن.
وال رب الراين م الرعي هو الرعي الذي لم يح مواف اقا لكًلم العرب و األدلة الشرعية ،قال الشهاطح
يف حكم هذا ال رب م الرعي« :ويف هذا القسم جاء م التشديد يف القول بالرعي يف القرآن ما جاء؛ كما
ىوي ع اب مسعود( :تتودون عقوا امها يهدعونكم إلهى كتهاب اهلل ،وقهد نحهذوا وىاء ظههوىهم؛ فعلهيكم
بالعلم ،وإياكم والتحدع ،وإياكم والتناع ،وعليكم بالعتي » .وع عمر ب الاااب( :إنما عخاف عليكم
ىجلي  :ىجل يتأول القرآن على ير تأويل  ،وىجهل ينهافس الملهك علهى عخيه ) .وعه عمهر عي ا ها( :مها
عخاف على هذا األمة م م م ينهاا إيمان  ،و م فات بي فسق  ،ولكن عخاف عليها ا
ىجًل قهد قهرع
القرآن حتى عذلق بلسان  ،ثم تأول على ير تأويل )» .وهذا هو تثقي الشاطح يف مسهالة تفسهير القهرآن
بالرعي لاصت م كتاب الموافقا  .انظر :الموافقا  ،الشاطح .)281 -276 4( ،
( )2قال ال ىكشه يف الربههان« :و يوهوز تفسهير القهرآن بموهرد الهرعي وا جتههاد مه

يهر عصهل؛ لقوله

تعهالى :ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱸ[اإلتهراء ،]36 :وقوله  :ﱹﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ [الحقههرة:

 ،]169وقول  :ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱸ [النثل ،]44 :فأ اف الحيان إليهم ،وعلي حملوا قوله ﷺ:
(م قال يف القرآن بغير علم فليتحوع مقعدا م الناى) ،ىواا الحيهق م طرق م حدي اب عحاع وقول

=
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
السيوط يف كتاب (اإلتقان يف علوم القرآن) ناقشها م مسألة «شروط المفسهر
وآداب » تثس النوع الرام والسحعي .
وقد لاهّ الشهي عرمهان به فهودي كًلمه عه ههذا المسهألة مه كتهاب
(اإلتقان) للسهيوط  ،وجعلهها يف المسهألة الرالرهة مه كتابه المسهمى (كشه

مها

علي العمل م األقوال وما  ،يف مسائل عشرة مهما ) ،قال الشهي عرمهان به
فودي« :المسألة الرالرة يف بيان ما عليه العمهل ومها يف عمهر تفسهير القهرآن؛ قهال
نصر ب مثمد ب إبراهيم :ىوي ع تعيد ب جحير ع ابه عحهاع َّ
عن النحه ﷺ
قههال( :وم ه قههال يف القههرآن برعي ه فليتحههوع مقعههدا م ه النههاى) .قههال عحههد الههرحم
السيوط يف (اإلتقان) قال الماوىدي( :قد حمل بعهض المتوىعهة ههذا الثهدي
على ظاهرا ،وامتنع م عن يستنحا معاين القرآن باجتهادا ولهو صهثحتها الشهواهد

=
ﷺ( :م تكل م يف القرآن برعي فأصاب فقد عخاأ) .وقال الحيهق يف شعو اإليمهان :ههذا إن صهح فإنمها
عىاد -واهلل ععلم -الهرعي الهذي يغلهو مه

يهر دليهل قهام عليه فمرهل ههذا الهذي يوهوز الثكهم به يف

النوازل وكذلك يووز تفسير القرآن ب  ،وعما الرعي الذي يسهندا برههان فهالثكم به يف النهوازل جهائ ،
وهذا معنهى قهول الصهدي ( :عي تهماء تظلنه وعي عىض تقلنه إذا قلهس يف كتهاب اهلل برعيه ) ،وقهال يف
المدخل :يف هذا الثدي نظر ،وإن صح فإنما عىاد -واهلل ععلم -فقد عخاأ الاري  ،فسحيل عن يرجهع يف
تفسير علفاظ إلى عهل اللغة ويف معرفة ناتا ومنسوخ وتحو ن ول وما يثتا في إلى بيان إلى عخحاى
الصثابة الذي شاهدوا تن يل وعدوا إلينا م تن ىتول اهلل ﷺ ما يكون تحيا انا لكتهاب اهلل» .الربههان يف
علوم القرآن ،ال ىكش .)162 -161 2( ،
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ولم يعاىض شواهدها نّ صريح ،وهذا عدول عما تعحدنا بمعرفت م النظهر يف
القرآن واتتنحاط األحكام ،كما قال تعالى :ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ [النسهاء:

 ،]83ولو صح ما ذهو إلي لم يعلم ش ء إ با تتنحاط ولما فهم األكرهرون مه
كتاب اهلل شي ائا ،وإن صح الثدي فتأويل عن م تكلم يف القرآن بمورد ىعي ولم
يعهر علههى تههوا لفظه وعصههاب الثه فقههد عخاههأ الاريه  ،وإصههابت اتفههاق ،إذ
الغههرض عن ه موههرد ىعي شههاهد ل ه  ،ويف الثههدي ( :القههرآن ذلههول ذو وجههوا،
فاحملوا على عحس وجوه ) عخرج عبو نعيم و يرا م حدي اب عحاع»(.)1
ثم قال الشي عرمان ب فودي معل اقا على كًلم اإلمام الماوىدي الذي نقله
م ه (اإلتقههان) للسههيوط « :إذا فهمههس هههذا عرفههس باههًلن مهها ذهههو إلي ه هههذا
فسهر القهرآن برعيه )
المتوىع؛ إذ جملة األقوال الت ذكر يف معنى حهدي (مه َّ
و يرا ممها وىد يف األخحهاى واآلثهاى مه النهه عه تفسهير القهرآن بهالرعي خمسهة
عقوال:
أح ها :تفسير الموتهدي ما يثتا إلي يف التفسير م

ير تثصيل العلهوم

الت يووز معها التفسير.
الثاين :تفسير المتشاب الذي يعلم إ اهلل.
( )1كش
.61
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ما علي العمل م األقوال وما  ،يف مسائل عشرة مهما  ،الشي عرمان ب فودي ،ص-61

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
الثالــا :التفسههير المقههرى للمههذهو الفاتههد بههأن يوعههل المههذهو عصه اهًل،
والتفسير تاب اعا ل فيرد علي بأي طري عمك  ،وإن كان عي افا.
الرابع :التفسير َّ
عن مراد اهلل كذا على القاع م

ير دليل.

الخامس :التفسير با تتثسان والهوا.
ذكهر هههذا األقسههام ك َّلههها ابه النقيههو ،وعوىدههها عحههد الههرحم السههيوط يف
(اإلتقان) .إذا فهمس هذا عرفس َّ
عن العمل ليس على ما ذههو إليه المتهوىع ،بهل
والذي علي العمل جواز تفسير الموتهد واتهتنحاط فيمها يثتها إليه يف التفسهير
إن كان جام اعا للعلوم الت يثتا المفسر الموتهد إليها ،وه خمسة عشر عل امها
كما قال عحد الرحم السيوط يف (اإلتقان)»(.)1
وعما يف كتاب (تنحي الثكام) للشي عرمان ب فودي ،فقهد نقهل الشهي عه
السيوط يف (اإلتقان) َّ
عن العلماء قد انقسموا إلى طائفتي م حي جواز القهول
يف القرآن بالرعي وعدم :
الطائ األولى :قال قوم :يووز ألحد عن يتعاطى تفسير ش ء مه القهرآن
عالمها عدي احها متسه اهما يف معرفهة األدلههة والفقه والنثههو واألخحهاى واآلثههاى،
وإن كهان ا

( )1كش

ما علي العمل م األقوال وما  ،يف مسائل عشرة مهما  ،الشهي عرمهان به فهودي ،ص-61

 .61وانظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوط .)221 -219 4( ،

()19

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وليس ل إ عن ينته إلى ما ىوي ع النح ﷺ يف ذلك ،عو عمه شهاهد التن يهل
مه الصههثابة ،عو مه عخههذ مههنهم مه التههابعي  ،واحتوههوا بقوله ﷺ( :مه ف َّسهر
القرآن برعي فقد عخاأ» ،وىف ىواية( :م قال يف القرآن برعي فقد كفر).
الطائ الثاني  :يووز تفسيرا لم كهان جام اعها للعلهوم الته يثتها المفسهر
علما ،واحتووا بقول تعالى :ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
إليها وه خمسة عشر ا

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱸ [ص.]29 :
نهاقًل عه
هذا مها ذكهرا الشهي عرمهان به فهودي يف حكهم التفسهير بهالرعي ا
السيوط والكًلم عصل عند ال ىكش يف (الربهان يف علوم القهرآن) منسهو ابا إلهى
الرا و األصفهاين يف مقدمة تفسيرا(.)1
وقد حق الشي عرمان ب فودي هذا الاًلف الواىد يف حكهم تفسهير القهرآن
بالرعي ،وب َّي الراجح م بي ما قيل يف جواز التفسير ب  ،فذهو إلى َّ
عن ذلهك جهائ
لم اتص

بالشهروط الته ذكرهها العلمهاء ،فقهال« :والثاصهل َّ
عن مومهل مها ذكهر

عههًل له ؛
ا
عنهم م النه ع تفسير القرآن إنما هو يف ح م لم يستثق ولم يك
لقصوىا عن ولعدم تحثهرا يف العلهوم الته يثتها المفسهر إليهها ،وعمها مه حملهها
بثسو اإلمكان فواجو علي ذلك ،وعما م

فًل»(.)2

( )1انظر :الربهان يف علوم القرآن ،ال ىكش  .)164 2( ،وانظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوط ،
( .)213 4وانظر :تنحي الثكام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.6 -5
( )2تنحي الثكام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.5 -4

()21

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .1ال رق بين الم ار الميفتد والم ار الحاكي:
هذا المسألة متعلقة بالمسألة السابقة ،وقد ناقشهما الشي عرمان ب فهودي
م اع ها يف كتابهه ( :كش ه

مهها عليهه العمههل مهه األقههوال ومهها  ،يف مسههائل عشههرة

مهم ها ) ،وناقشههها كههذلك علههى انفههراد يف كتاب ه ( :حص ه األفهههام م ه جيههوش
األوهام) ،وخًلصة ىعي وفهم لهذا المسألةَّ :
عن الشروط الته يهذكرها العلمهاء
يف المفسهر -وهه خمسههة عشههر شههر اطا ،كمهها ذكرههها السههيوط يف اإلتقههان -هه
شروط المفسر الموتهد المفسر الثاك فإن

يشدط في هذا الشروط.

وقد نسو الشي عرمان ب فودي م زعم َّ
عن شروط المفسر الموتهد هه
شروط المفسر الثاك =إلهى الوههل ،ووصه
مه

القهول بهذلك بهالحاًلن إجما اعها

يهر خههًلف يف ذلهك بهي العلمههاء ،قهال الشهي عرمههان به فهودي يف «الههوهم

الرمانون» م كتاب (حص األفهام م جيهوش األوههام)« :ومه تلهك األوههام:
اعتقاد بع ههم َّ
عن شهروط مفسهري القهرآن علهى طريه ا جتههاد مشهروطة لمه
يفسرا على طري الثكاية ،وهذا عي ا ا باطل ووهم على اإلجماع ،والذي ع َّداههم
إلى هذا الوهم عدم معرفة الفرق بي المفسر والثاك  ،وشروط المفسر خمسهة
علما كما قال عحد الرحم السهيوط يف (اإلتقهان) ،وهه  :اللغهة ،والنثهو،
عشر ا
والتصري  ،وا شتقاق ،والمعاين ،والحيان ،والحهديع ،وعلهم القهراءا  ،وعصهول
الدي  ،وعصول الفق  ،وعتحاب الن ول ،والقصّ ،والنات والمنسوخ ،والفق ،

()21

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وعلم الموهحة .وهذا الشهروط كلهها للمفسهر علهى تهحيل ا جتههاد ،و تشهدط
لم يفسر على تحيل الثكاية»(.)1
وقد بي الشي عرمان ب فودي جواز التفسير علهى تهحيل الثكايهة وكيفيهة
ذلك وشروط  ،فقال« :وقد ذكر ير واحد م علماء السنَّة َّ
عن الثكاية جائ ة بًل
خًلف ولو لم لم يعرف علم النثهو واللغهة ،إذا كهان المفسهر مثق اقها والاالهو
يثك

ي يد شي ائا على مقداى ما تمع ،والمراد بتلك ال يادة الممنوعة للثهاك

دلهيًل لثكهم علهى طريه
كمها عو ا
كما بين عبو اللي هو عن يسهتار مه اآليهة ح ا
ا جتهاد وا تتنحاط كما يفعل المفسر الموتههد ،...وعمها مه لهم يعهرف وجهوا
اللغة فًل يووز عن يفسرا إ بمقداى ما تمع ،فيكون ذلك علهى وجه الثكايهة
على وج التفسير ،ولو عنه يعلهم التفسهير فهأىاد عن يسهتار مه اآليهة حك امها عو
دليًل فًل بأع ب  .ولو قال :المهراد كهذا ،مه
ا

يهر عن يسهمع فيه شهي ائا ،فهًل يثهل،

وهذا الذي نه عن  .انتهى كًلم عب اللي  ،وقهد عوىدا عحهد الهرحم السهيوط
يف (اإلتقان) يف النوع الرام والسحعي  ،انظرا هناك»(.)2
وقال الشي عرمان ب فودي يف بيان وههم كريهر مه الالحهة وعهدم تفهريقهم
بهي شهروط المفسهر الموتههد والمفسههر الثهاك « :إذا عنعمهس النظههر فيمها تقههدم
( )1حص األفهام م جيوش األوهام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.142 -141
( )2حص األفهام م جيوش األوهام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.142 -141

()22

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ذكهرا مه شههروط المفسهر عرفههس عحهها مشههروطة لمه يفسهر القههرآن علههى طريه
ا جتهههاد لم ه يفس هرا علههى طري ه الثكايههة ،وقههد وه هم م ه اشههدطها علههى
الثاك  ،وذلك الوهم شائع معروف يف الالحة على ما عرفناا»(.)1
والتفري بي المفسهري حسهو اكتمهال الشهروط الته تشهدط لمه يفسهر
كتاب اهلل لم ينفرد ب الشي عرمان ب فهودي و اإلمهام السهيوط الهذي اتهتفاد
من الشي عرمان ب فودي ههذا المحثه  ،بهل كتهو فيه الشهاطح بث ارها يف كتابه
(الموافقا ) تثس محث «الكتاب» يف المسألة الرابعة عشرة منه  ،حيه عنونه
بقول « :إعمال الرعي يف القرآن» ،فقهال بعهد عن لاهّ الكهًلم يف المسهألة وعوىد
لها األدلة« :فالذي يستفاد م هذا المو هع عشهياء؛ منهها :الهتثفظ مه القهول يف
كتاب اهلل تعهالى إ علهى بينهة؛ فهإن النهاع يف العلهم بهاألدوا المثتها إليهها يف
التفسير على ثًلث طحقا ؛ إحداها :م بلغ يف ذلك محلهغ الراتهاي كالصهثابة
والتابعي وم يليهم ،وه ء قالوا مع التهوق والهتثفظ ،والهيحهة والاهوف مه
الهوهوم؛ فهنث عولهى بهذلك مهنهم إن ظننها بأنفسهنا عنها يف العلهم والفههم مههرلهم،
وهيها ! والرانية :م علم م نفس عن لم يحلغ محالغهم و داناهم؛ فههذا طهرف
إشكال يف تثريم ذلك علي  .والرالرة :م شك يف بلو ه محلهغ عههل ا جتههاد،
عو ظ ذلك يف بعض علوم دون بعض؛ فهذا عي ا ا داخل تثس حكهم المنهع مه
( )1كش

()23

ما علي العمل م األقوال وما  ،يف مسائل عشرة مهما  ،الشي عرمان ب فودي ،ص.63

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
القههول فيه ؛ ألن األصههل عههدم العلههم ،فعنههدما يحقههى له شههك عو تههردد يف الههدخول
مدخل العلماء الراتاي ؛ فانسثاب الثكم األول عليه بهاق بهًل إشهكال ،وكهل
عحد فقي نفس يف هذا الموال ،وىبما تعدا بعض عصهثاب ههذا الاحقهة طهوىا؛
فثس ظن بنفس  ،ودخل يف الكًلم في مع الراتاي  ،وم هنها افدقهس الفهرق،
وتحاين هس النث هل ،وظهههر يف تفسههير القههرآن الالههل .ومنههها :عن م ه تههرك النظههر يف
القرآن ،واعتمد يف ذلك على م تقدَّ م  ،ووكل إليه النظهر فيه يهر ملهوم ،وله يف
ذلك تعة إ فيما بد ل من  ،وعلى حكم ال روىة»(.)1
 -2أنواع الت اير:
هههذا المس هألة م ه مسههائل عصههول التفسههير ،وقههد تعههرض لههها ال ىكش ه يف
(الربهان) يف النوع الثادي والعشري  ،والسهيوط يف (اإلتقهان) يف النهوع الرهام
والسحعي  ،وهو معرفة «شروط المفسر وآدابه » ،تثهس فصهل تهماا بهه«فصهل يف
عمها مآخذ التفسير» ،وذكرها اب جرير الاربي يف مقدمة تفسهيرا ،حيه ب َّهوب
لها بقول « :القول يف الوجوا الت م قحلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن».
وعنواع التفسير الت نقلها الشي عرمان ب فودي يف كتابه (حصه األفههام
م جيهوش األوههام) مه كتهاب (اإلتقهان) للسهيوط عه ابه عحهاع هه الته

( )1الموافقا يف عصول الشريعة ،الشاطح .)284 -283 4( ،

()24

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
شرحها اب جرير الاربي تثس العنوان الساب الت َّبوب لهها يف مقدمهة تفسهيرا،
ونّ األثر المروي عه ابه عحهاع يف عنهواع التفسهير ههو قوله « :التفسهير عىبعهة
عوج  :وج تعرفه العهرب مه كًلمهها ،وتفسهير يعهذى عحهد بوهالته  ،وتفسهير
يعلم العلماء ،وتفسير يعلم إ اهلل».
وقد قام اب جرير الاربي وال ىكش بشهرح ههذا الوجهوا األىبعهة للتفسهير
عو عنههواع التفسههير عنههد اب ه عحههاع ،وبيههان م ههموحا ،وخًلصههة شههرحهما لهههذا
الوجوا كما يأيت:
النوع األول للت اير :ت اير تعرفه العرب من كالمدا :قال اب جرير يف
شرح هذا النوع م التفسير« :وذلك :إقامة إعراب  ،ومعرفة المسميا بأتمائها
الًلزمة ير المشدك فيها ،والموصوفا
ذلك

بصفاهتا الااصة دون ما تواها ،فإن

يوهل عحد منهم .وذلك كسامع منهم لو تمع تال ايا يتلو :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ

[الحقرة ،]12 -11 :لم يوهل عن معنى اإلفساد هو ما ينحغ ترك مما هو م رة،
وعن اإلصًلح هو ما ينحغ فعل مما فعل منفعة ،وإن جهل المعاين الت
إصًلحا .فالذي يعلم ذو اللسان
جعلها اهلل إفسا ادا ،والمعاين الت جعلها اهلل
ا
الذي بلسان ن ل القرآن -م تأويل القرآن ،هو ما وصفس :م معرفة ععيانالمسميا بأتمائها الًلزمة ير المشدك فيها ،والموصوفا بصفاهتا الااصة،

()25

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
دون الواجو م عحكامها وصفاهتا وهيآهتا الت خّ اهلل بعلمها نحي ﷺ ،فًل
يدىك علم إ بحيان  ،دون ما اتتأثر اهلل بعلم دون خلق »(.)1
النوع الثاين للت اير :ت اير ًل لعذر أح بيفدالته :قال اب جرير الاهربي يف
شرح هذا النوع م التفسير« :وهذا الوج الرابع الهذي ذكهرا ابه عحهاع :مه عن
عحدا ا يعذى بوهالت  ،معنى ير اإلبانة ع وجوا ماالو تأويل  ،وإنما ههو خهرب
ع عن م تأويل ما يووز ألحهد الوههل به  .وقهد ىوي بنثهو مها قلنها يف ذلهك
عي ا ها ع ه ىتههول اهلل ﷺ خههرب يف إتههنادا نظههر ،حههدثن يههونس به عحههد األعلههى
الصديف ،قال :عخربنا اب وههو ،قهال :تهمعس عمهرو به الثهاىث يثهدث عه
الكلح  ،ع عب صالح مولى عم هانئ ،ع عحد اهلل ب عحهاع :عن ىتهول اهلل ﷺ
قال :عن ل القرآن علهى عىبعهة عحهرف :حهًلل وحهرام يعهذى عحهد بالوهالهة به ،
وتفسير تفسرا العرب ،وتفسير تفسرا العلماء ،ومتشهاب

يعلمه إ اهلل -تعهالى

ذكرا ،-وم ادعى علم توا اهلل -تعالى ذكرا -فهو كاذب»(.)2
النوع الثالـا للت اـير :ت اـير لعلمـه العلمـار :قهال ال ىكشه يف بيهان ههذا
النوع م التفسير« :وهو ما يرجهع إلهى اجتههاد العلمهاء ،وههو الهذي يغلهو عليه
إطًلق التأويل ،وهو صرف اللفهظ إلهى مها يه ول إليه  ،فالمفسهر ناقهل والمه ول
( )1جامع الحيان ع تأويل آي القرآن ،اب جرير الاربي.)75 1( ،
( )2جامع الحيان ع تأويل آي القرآن ،اب جرير الاربي.)76 -75 1( ،

()26

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
مستنحا ،وذلك اتتنحاط األحكام وبيان المومل وتاصيّ العموم ،وكهل لفهظ
احتمل معنيهي فصهاعدا ا فههو الهذي يوهوز لغيهر العلمهاء ا جتههاد فيه  ،وعلهى
العلماء اعتماد الشواهد والد ئل وليس لهم عن يعتمدوا مورد ىعيهم في على مها
تقدم بيان »(.)1
النــوع الرابــع للت اــير :ت اــير ًل لعلمــه ًل ا  :قههال اب ه جريههر يف ذلههك:
«وذلك ما في مه الاهرب عه آجهال حادثهة ،وعوقها آتيهة؛ كوقهس قيهام السهاعة،
والنف يف الصوى ،ون ول عيسى ب مهريم ،ومها عشهح ذلهك؛ فهإن تلهك عوقها
يعلم عحد حدودها ،و يعرف عحد م تأويلها إ الارب بأشهراطها؛ تهتئراى اهلل
بعلم ذلك على خلق »(.)2
وقد واف ال ىكش اب جرير الاربي يف شرح هذا النوع م التفسهير حيه
قال عن « :هو ما يوري مورا الغيوب؛ نثو اآلي المت منة قيام الساعة ونه ول
الغي وما يف األىحام وتفسير الروح والثروف المقاعة ،وكل متشاب يف القهرآن
عند عهل الث فًل مساغ لًلجتهاد يف تفسيرا ،و طري إلهى ذلهك إ بهالتوقي
م عحد ثًلثة عوج  :إما نّ م التن يل ،عو بيان م النحه ﷺ ،عو إجمهاع األمهة

( )1الربهان يف علوم القرآن ،ال ىكش .)166 2( ،
( )2جامع الحيان ع تأويل آي القرآن ،اب جرير الاربي.)74 1( ،

()27

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
على تأويل ؛ فإذا لم يرد فيه توقيه

مه ههذا الوهها علمنها عنه ممها اتهتأثر اهلل

تعالى بعلم »(.)1
لم يشرح اب جرير الاربي الوج الرال م وجوا التفسير الت ذكرها ابه
عحاع ،وإنما ع اف إلهى ذلهك َّ
عن مه عنهواع التفسهير :تفسهير يعلمه إ النحه
ﷺ ،وذلههك َّ
عن النح ه ﷺ هههو المك َّل ه

بحيههان مهها يف القههرآن كمهها قههال اهلل تعههالى:

ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النثههل ،]44 :قههال اب ه جريههر يف شههرح هههذا النههوع م ه
التفسير النحوي المحي للقرآن« :مما عن ل اهلل م القرآن على نحي ﷺ ما يوصل
إلى علم تأويل إ بحيان الرتول ﷺ؛ وذلك تأويل جميع ما في  :م وجهوا عمهرا
واجحه وندبه وإىشههادا ،-وصههنوف حيه  ،ووظههائفرائ

حقوقه وحههدودا ،ومحههالغ

 ،ومقادير الًلزم بعض خلق لحعض ،وما عشح ذلك م عحكهام آيه  ،الته

لم يدىك علمها إ بحيان ىتول اهلل ﷺ ألمت  .وههذا وجه

يوهوز ألحهد القهول

في إ بحيان ىتول اهلل ﷺ ل تأويل بنّ من علي  ،عو بد لة قد نصحها ،دالة عمت
على تأويل »(.)2
وقد ذكر الشي عرمان ب فودي نظم عنواع التفسير السابقة الت قالها اب
عحاع وذلك يف كتاب (تنحي الثكام) حي قال:
( )1الربهان يف علوم القرآن ،ال ىكش .)166 2( ،
( )2جامع الحيان ع تأويل آي القرآن ،اب جرير الاربي.)74 1( ،

()28

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ـــــر ن أ ْعلـــــى
وع ْلـــــم ت ْ اـــــ ْير الق ْ

مـــــا ل ْعتنـــــي بـــــه ال تـــــى وأ ْحلـــــى

ـــــولى
ألنــــــه ف ْدــــــم وطــــــاب المـ ْ
وهـــــــو علـــــــى أ ْربعـــــــ َّ لقاـــــــم

فكــــــان أ ْوفــــــى م ْطل اــــــا وأ ْولــــــى

ـــن كــــال العــــرب
ثــــم الير ْلــــب مـ ْ

ـــــي ـــــاهر ًل ل ْيفدـــــل
ق ْاـــــم ول َل
ل ْعرفـــــــه أ ْهـــــــل الندـــــــى واألدب

والثالــــا الم ْحكــــم حــــ العلمــــا

ــــم روــــال أ ْوضــــح ْوَ م ْعلمــــا
وه ْ

والرابــــــــع الم ْشــــــــت ه الخ ــــــــي

ل ْعلمـــــــــه المدـــــــــ ْيمن العلـــــــــي

ـــــن ع ْلمـــــه الت ْعظـــــ ْيم
وحظنـــــا م ْ

وســـــــح ان ْلمـــــــان والت ْاـــــــل ْيم

كــذا أتــى عــن ا ْبــن ع ــا

الرضــى

وكــان فــي الت ْ ا ـ ْير س ـ ْي ا ا لنْت ــى

()1

 .2أهمي اللي العربي ل فدم القر ن واشتراطدا لم ْن ل ار القر ن:
ذكر الشي عرمان ب فودي َّ
عن م آكهد شهروط المفسهر الامسهة عشهر ههو
علم العربية ،قال« :وم آكد ما يثتا المريد يف ذلك -ععن يف هذا األصل وهو
تفسير القرآن وتفسير عحادي ىتول اهلل ﷺ -العربية؛ ألحا م ععظم المهمها
لهذا الشأن ،وقال صاحو عنوان اإلفادة ،ونص ... :وبعد :لما كهان علهم العربيهة
م ععظم العلهوم نف اعها ،وعخصهحها للرائهد مرعهى ،كهان طلحهها واج احها ،قهال مالهك
ىحم اهلل تعالى :-لو وصهلس يف الفههم يف ايهة ومه العلهم إلهى حايهة ،فهذلكىاجع إلى عصلي  :كتاب اهلل الع ي  ،وتنة ىتول اهلل ﷺ ،فهًل تهحيل إليهمها ،و
( )1تنحي الثكام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.3

()29

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
إلى الرتوخ فيهما ،إ بمعرفة اللسان العرب  ،فلو َّ
عالمها بسهائر
عن الرجل يكهون ا
جاهًل به لكهان كالسهاىي ولهيس له
ا
العلوم

هياء .قهال الههواىي :اعلهم َّ
عن علهم

العربية م الكًلم بمن لة الملح يف الاعام؛ َّ
ألن اهلل قدم يف كتاب ولم يهأ بمهدح
ف م الفنون ،فقال -ع م قائل -يف مدح  :ﱹﮣ ﮤ ﮥﱸ [الشعراء،]195 :
وناهيك هبذا المقام شر افا ،وتقديم على الفنون الشرعية ،فوجو على ههذا علهى
م عىاد مه عههل التثقيه عن يسهلك يف فههم الكتهاب والسهنة وا هح الاريه عن
هيًل بههي يههدي فهمه ؛ ألنه مه تك َّلهم يف تفسههير معههاين الكتههاب
يوعههل معرفتههها دله ا
والسنة وهو ير مثق لعلم العربية فقد تكلم بغير الصواب»(.)1
قال الشي عرمان ب فودي« :وبسحو عدم التثقي يف علم العربية ز َّلهس يف
فهم الكتاب والسنة عقدام ىجال فهموا ع اهلل تعهالى وىتهول مها لهيس بصهثيح
فهووا يف كل ذ َّلة ومهانة كل ًلل ،نسأل اهلل العصمة م كل بدعهة ومه ال لهل،
والتوفي يف القول والعمل ،وهو تعالى ول المنة واإلىشاد»(.)2
وهذا الهذي عكَّهد عليه الشهي عرمهان به فهودي يف وجهوب اشهداط معرفهة
العربيهههة لمفسهههر القهههرآن قهههد ع َّكهههدا العلمهههاء القهههدامى مههه المفسهههري والفقههههاء
واألصوليي  ،يقول الشاطح « :ولما كهان الكتهاب والسهنة واىديه بلغهة العهرب،
( )1تنحي الثكام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.9 -8
( )2تنحي الثكام ،الشي عرمان ب فودي ،ص.11 -9

()31

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وكانس لهم عهادا يف ا تهتعمال ،هبها يتميه صهريح الكهًلم وظهاهرا ومومله ،
وحقيقت وموازا ،وعام وخاص  ،ومثكم ومتشاهب  ،ونص وفثهواا ،إلهى يهر
ذلههك؛ كههان بههد -لاالههو الشههريعة مه هههذي األصههلي  -عن يكههون علههى علهم
بلسان العرب يف مناح خااهبا ،وما تنساق إلي عفهامهها يف كًلمهها؛ فكهان حهذق
اللغة العربية هبذا الدىجهة ىكناها مه عىكهان ا جتههاد؛ كمها تقهرى ذلهك عنهد عامهة
األصوليي  ،ويف مقدمتهم اإلمام الشافع ﭬ يف ىتالة األصول»(.)1

( )1الموافقا  ،الشاطح .)4 1( ،

()31

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املط ب اري ين :ودلم اري خ ءبد اهلل بن فلمي (ت2121:هث) أ ولل اري يف ري:
أوًل :تروم الشيخ العالم ع ا بن فودي:
ا
هو عبو مثمد عحد اهلل ب مثمد فودي( )1ب عرمهان به صهالح به ههاىون،
الملقو بقرط ب جو ب مثمد تهمحو به عيهوب به ماتهران به بهوب بابها به
()2
موتى جكل  .واختلفس عقوال العلماء يف تهنة مولهد عحهد اهلل به فهودي ،لكه َّ

ىجث المثققون ع َّن ولد تنة 1181هه1766 -م(.)3
الذي َّ
مؤل اته:
ع َّل

الشي عحد اهلل ب فهودي يف كهل العلهوم اإلتهًلمية -تقري احها-؛ عله

يف

التفسههير وعلههوم القههرآن والثههدي وعلوم ه والفق ه وعصههول  ،واللغههة :نثوههها
وصههرفها وعرو ههها ،وقهرض شههعرها ،وع َّله

يف العقيههدة ،والمناه  ،والتههاىي ،

والداجم ،والتصوف ،والسياتة الشهرعية والق هاء ،ونظهم القصهائد والكتهو يف
األلفيا  ،وكتو يف السير والتاىي  ،و يهر ذلهك مه العلهوم المعروفهة يف عصهرا
وبيئت  ،ول حوال مائة وتحعي م ل افا ( ،)171كما ذكر ذلك تلميذا الشي تهعد

( )1ومعناا يف اللغة الفًلتية :الفقي .
( )2كتاب النسو ،عحد اهلل ب فودي ،مااوط بمكتحة الحاح الااصة ،ص.2
(( )3عحد اهلل ب فودي وحيات العلمية) ،مثمد كحير يونس ،حوليا
الرابع ،تنة1998 :م ،ص.57

()32

الوامعة اإلتًلمية بالنيور ،العدد

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
اب ه عحههد الههرحم ( ،)1فم ه تلههك الم َّلفهها تفسههيرا ( :ههياء التأويههل يف معههاين
التن يههل) ،و(كفايههة ههعفاء السههودان يف بيههان تفسههير القههرآن) ،و(نيههل السههول مه
تفاتههير الرتههول) كلههها يف التفسههير ،و(مفتههاح التفسههير) ،و(تههًللة المفتههاح)،
و(الفرائد الوليلة وتائا الفوائد الوميلة) كلها يف علوم القرآن ،و(ترا جهامع
الراوي) كًلهما يف علوم الثهدي  ،و( هياء األمهة يف عدلهة
الحااىي) ،و(مصحاح َّ
األئمة) ،و(الل ل المصون يف صدف القواعد العيهون) ،و( هوء المصهل ) كلهها
يف الفق  ،و(علفيهة األصهول وبنهاء الفهروع علهى األصهول) وماتصهرها (خًلصهة
األصول) كًلهمها يف عصهول الفقه وقواعهدا ،و(الحثهر المثهيا) ،و(لمهع الهربق
الصهرف،
الرصهي ) يف َّ
فيما لذي تشاب مه فهرق) كًلهمها يف النثهو ،و(الثصه َّ
و( ياء الثكام فيما لهم وعلهيهم مه األحكهام) ،و( هياء السهلاان و يهرا مه
اإلخوان) ،و( ياء عول األمر والمواهدي يف تير النح والالفهاء الراشهدي )،
و( ياء السياتا والفتاوا والنوازل) كلها يف السياتة الشرعية والق اء.

( )1ترتيو األصثاب ،تعد ب عحهد الهرحم  ،مااهوط يهر مه ىخ ،المركه اإلتهًلم  ،جامعهة صهكتو،
نيويريا ،ص.12

()33

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وفاته:
تههويف الشههي عحههد اهللؒ

تههنة 1245هههه ،الموافهه 1829م ،بمدينههة

( ندو) ،ول م العمر تس وتتون تنة ،وقيل :خمس وتتون ،وقد حه ن عههل
عصرا بموت  ،وىثوا بقصائد كريرة وطويلة(.)1
ثان ايا :ماائل أسول الت اير التي وردت ل مؤل ات الشيخ ع ا بن فودي:
َّ
إن عحد اهلل ب فودي م عكرر علماء نيويريا اهتما اما بالتفسهير وعصهول ؛ لهذا
كرر م َّلفات يف التفسير وعلوم القرآن مها بهي منظومها علميهة وكتهو م َّلفهة،
وقد ىصهد الحاحه بعهض المو هوعا المنتميهة إلهى علهم عصهول التفسهير مه
خًلل م لفا العًلمة عحد اهلل ب فودي ،وه :
 .1التفسير النحوي.
 .2تفاتير الصثابة والتابعي وعتانيدهم وطحقاهتم يف التفسير.
 .3نشأة التألي

يف التفسير ومداىع التفسير.

 .4عصح األتانيد وع عفها عند بعض مفسري الصثابة.
 .5تعريههه

مصهههالح (التفسهههير) و(التأويهههل) والفهههرق بينهمههها ،وشهههروط

التأويل.
( )1تقديم كتاب ( ياء التأويل) بقلم :عب بكر مثمود جوم  ،ص ،6 -5ومقدمة (تو يح الغام ا )،
ص.85 -84

()34

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .6حرمههة التفسههير بههالرعي وجههوازا لمهه اكتملههس فيهه شههروط المفسههر
الموتهد.
 .7قواعد مهمة للمفسر (قواعد التفسير).
 .8مآخذ التفسير ومسألة (الدجيح عند ا ختًلف) يف التفسير.
 .9آداب المفسر وشروط .
ويظههر لمه ياهالع هههذا المو هوعا يف م َّلفهها عحهد اهلل به فهودي عحهها
مأخوذة م جههود كحهاى العلمهاء يف التفسهير وعلهوم القهرآن وعلهى ىعتههم شهي
اإلتهًلم ابه تيميههة واإلمههام السههيوط وابه العربه  ،وعكرههر مو ههوعا عصههول
التفسير الت ذكرها الحاح قد وىد يف منظومت (مفتاح التفسهير) وماتصهرها
(تههًللة المفتههاح) ،وه ه مسههتفادة م ه خًلصههة مسههائل علههوم القههرآن وعصههول
التفسير الت ذكرها اإلمام السيوط يف كتاب (اإلتقان يف علهوم القهرآن) ،وعكررهها
ممهها اتههتفادا السههيوط عه ال ىكشه مه كتابه (الربهههان) ،فههإذا خًلصههة فكههر
العًلمة عحد اهلل ب فودي يف علوم القرآن وعصول التفسير مستمدَّ ة مه ال ىكشه
والسيوط .
وكذلك الثال يف مو وعا

عصول التفسير الت ذكرها العًلمة عحد اهلل

اب فودي يف مقدمة تفسيرا ( ياء التأويل يف معاين التن يل) ،ويف كتاب (نيل
السول م تفاتير الرتول) فكلها مستمدة م اإلمام السيوط وجهودا يف هذا

()35

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
الف  ،وهذا هو دعب علماء الدولة العرمانية الفودية :النقل ع العلماء السابقي
والع و إليهم ،فهم متصفون باألمانة العلمية ،وهم متحعون آلثاى السل

الصالح

م علماء عهل السنة والوماعة مم شهد لهم بالعلم والمعرفة.
واآلن إليكم نصوص العًلمة عحد اهلل ب فودي يف هذا المو وعا

الت

تم تصنيفها م مو وعا عصول التفسير:
 .2الت اير الن وي للقر ن:
َّ
إن مسألة التفسير النحوي م مسائل عصول التفسير؛ ألن األصل الراين
بعد القرآن -الذي يعتمد علي يف فهم القرآن؛ لذا كانس هذا المسألة م مسائلوعتس دعائم  ،وه
عصول التفسير عند اب تيمية الذي و ع قواعد هذا العلم َّ
عول مسألة يف مقدمت  ،حي

قال« :يوو عن يعلم عن النح ﷺ ب َّي ألصثاب

معاين القرآن كما ب َّي لهم علفاظ  ،فقول تعالى :ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النثل:

 ]44يتناول هذا وهذا»(.)1
وقد نهاقش ال ىكشه ( )2والسهيوط ( )3ههذا المسهألة يف كتابيهمها (الربههان)
و(اإلتقان) ،وجعًل التفسهير النحهوي عول مأخهذ مه مآخهذ التفسهير األىبعهة الته
( )1مقدمة يف عصول التفسير ،اب تيمية ،ص.7
( )2انظر :الربهان يف علوم القرآن ،ال ىكش .)156 2( ،
( )3انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوط .)219 -217 4( ،

()36

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ه  :النقل ع النح ﷺ .الراين :األخذ بقول الصهثاب  .الراله  :األخهذ بماله
اللغة .الرابع :التفسير بالمقت ى م معنى الكًلم والمقت و م قوة الشرع.
وألهمية التفسهير النحهوي جمهع اإلمهام السهيوط مها ىوي عنه ﷺ يف ذلهك
وجعلههها يف خاتمههة كتاب ه (اإلتقههان) بعههد النههوع األخيههر وهههو النههوع الرمههانون يف
وكهأن السهيوط يقهولَّ :
َّ
إن عول طحقهة مه طحقها المفسهري
طحقا المفسري ،
ه معرفة التفسير النحوي.
لقد عدىك العًلمة عحد اهلل ب فودي عهمية التفسير النحوي كأصل م عصهول
التفسههير -كمهها عدىكههها اإلمههام السههيوط  -فههرعا إفههراد هههذا األصههل التفسههيري
بالتهألي

والتصههني  ،كمهها فعههل اإلمههام السههيوط بههأن جعلههها يف خاتمههة كتابه

(اإلتقان) ،بل عفرد لها ىتالة خاصة تماها بهه(نيل السول مه تفاتهير الرتهول)،
قال عحد اهلل ب فودي يف مقدمة هذا الكتاب« :فهذا كتاب (نيل السول م تفاتير
الرتول) جه ع فيه مها خهتم السهيوط به كتابه (اإلتقهان يف علهوم القهرآن) مه
التفاتير المصهرح برفعهها إلهى النحه ﷺ صهثيثها وحسهنها و هعيفها باهًلف
المو وعا واألباطيل ،وتأبي ما يف إتهنادا هع

-إن شهاء اهلل تعهالى -مهع

اإلتيان ب يادا علهى مها يف (اإلتقهان) ممها وجدته يف يهرا مه الكتهو»( .)1وقهد

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.16

()37

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وصههل عههدد التفاتههير المرفوعههة الته ذكرههها العًلمههة عحههد اهلل به فههودي يف هههذا
الكتاب مائة وتتة وتسعي حدي ارا نحو ًّيا (.)196
وذكر عحد اهلل ب فودي مصدىي يف تألي

هذا الرتالة ،وهما :كتاب

(اإلتقان) للسيوط  ،وتفسير (عحكام القرآن) ب العرب  ،حي

قال يف خاتمة

الكتاب« :فهذا ما ح رين م التفاتير المرفوعة إلى ىتول اهلل ﷺ صثيثها
وحسنها و عيفها مما يف (اإلتقان) و(األحكام) ب العرب عو يرهما ،فكل
حدي منها مذكوى يف (اإلتقان) ،وكل ما لم عنح على تندا فسندا مأمون»(.)1
ومع َّ
عن المصدى األتات لكتهاب عحهد اهلل به فهودي ههو كتهاب (اإلتقهان)
للسيوط  ،ويلي بالدىجة الرانية تفسير (عحكام القرآن) ب العربه  ،إ عنه بعهد
َّ
عن عحهد اهلل به فهودي عخهذ بعهض التفاتهير المرفوعهة مه
الحث تحهي للحاحه
صثيح اإلمام الحااىي وموطأ مالك وتفسهير الحي هاوي (عنهواى التن يهل وعتهراى
التأويل).
وم عمرلة نقل التفسير النحوي ع الحي اوي ما قال عند قول تعالى:
ﱹﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [ص ،]34 :قال عحد اهلل ب فودي:
مرفوعا عن قال( :ألطوف َّ الليلة على
«قال الحي اوي :وعظهر ما قيل في ما ىوي
ا

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.83

()38

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
تحعي امرعة تأيت كل واحدة بفاىع يواهد يف تحيل اهلل) ،ولم يقل :إن شاء اهلل،
فااف عليه َّ فلم تثمل إ امرعة جاء

بش ىجل ،فوالذي نفس مثمد بيدا

لو قال :إن شاء اهلل ،لواهدوا فرتا انا»(.)1
 .1ت اسير الصحاب والتابعين وأساني هم وط قاتدم ل الت اير:
بعد عن تثدث الشي عحهد اهلل به فهودي يف كتابه (نيهل السهول مه تفاتهير
الرتول) ع التفسير النحوي كأول عصل م عصول التفسهير ،وجمهع مها تيسهر له
مما ىوي يف ذلك مرفو اعا مع التعلي على بع ها مما لم يصهح عو فيه مقهال عنهد
المفسري  ،مستعيناا يف ذلك بما جمع السيوط يف كتاب (اإلتقان) ،واب العرب
خصههّ خاتمههة الكتههاب للثههدي عه طحقهها المفسهري
يف (عحكههام القههرآن)َّ ،
ملاصا لهذا المحث م كًلم السيوط يف النوع الرماني  ،الذي جعل هو عي ا ها
ا
قسههم المفسهري مه حيه دىجههاهتم إلههى
يف «طحقهها المفسهري » ،وابه فههودي َّ
طحقا كما يأيت:
الط ق األولى :الن ي ﷺ ألنه أول م ار للقر ن:
فسر القرآن هو النح ﷺ؛ َّ
ألن
قال عحد اهلل ب فودي« :واعلم عن عول م َّ
اهلل قال ل  :ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [النثل ،]44 :قال اب تيمية :يوو عن يعلم

( )1عنواى التن يل وعتراى التأويل ،الحي اوي.)29 5( ،

()39

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عن النح ﷺ بي ألصثاب معاين القرآن كما بي لهم علفاظ »( ،)1وقال اب
فودي« :قال الشافع  :كل ما حكم ب ىتول اهلل ﷺ فهو مما فهم م القرآن،
فسر لهم جميع القرآن عو الح »(.)2
فالنح ﷺ َّ
الط ق الثاني  :ط ق الصحاب العشرة المشدورلن بالت اير:
يقههول عحههد اهلل به فههودي« :اشههتهر بالتفسههير مه الصههثابة عشههرة :الالفههاء
األىبعة ،واب مسعود ،واب عحاع ،وعب ب كعو ،وزيد ب ثابهس ،وعبهو موتهى
األشعري ،وعحد اهلل ب ال بير ،وعما الالفاء ،فأكرر مه ىوي عنه مهنهم عله به
عب طالو؛ والرواية ع الرًلثة نادىة جدًّ ا لتقدم وفاهتم»(.)3
يقول عحد اهلل ب فودي يف نظم ىجال هذا الاحقة م الصثابة العشرة
المشتهري برواية التفسير يف منظومت (مفتاح التفسير):
مــــن الصــــحاب العشــــرة العلمــــار
ا ْلــ ا ْبــن م ْاــع ْو َّد ا ْبــن ع ــا َّ أبــو
ــــن علــــي
ــــم ع ْ
ولكــــن الــــرواة و َل

ْاشـــــــــتدر األ ْربعـــــــــ الخل ـــــــــار
م ْوســــى أبــــي ا ْبــــن ال ب ْيــــر أدبــــوا
والت ْرومــان وا ْبــن م ْاــع ْود العلــي

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.84
( )2نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.85 -84
( )3نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.85
( )4مفتاح التفسير ،عحد اهلل ب فودي ،ص.42

()41

()4

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
الط ق الثالث  :ط ق الصحاب المقلين ل روال الت اير:
قههال عحههد اهلل ب ه فههودي بعههد ذك هرا الصههثابة العشههرة المشهههوىي بروايههة
التفسههير« :وقههد وىد عه جماعههة مه الصههثابة يههر هه ء اليسههير مه التفسههير؛
كأنس وعب هريهرة وابه عمهر وجهابر ،ووىد عه عحهد اهلل به عمهرو به العهاص
تثمله
عشياء تتعل بالقصّ وعخحاى الفت واآلخرة وما عشهحهها بهأن تكهون ممها َّ
ع عهل الكتاب»(.)1
الط ق الرابع  :ط ق الم ارلن من التابعين من أهل مك أسحاب ابن ع ا :
يقول اب فودي ع طحقا

التابعي يف التفسير« :ععلمهم بالتفسير عهل

مكة؛ ألحم عصثاب اب عحاع؛ كمواهد ،وعااء ب عب ىباح ،وعكرمة مولى
اب عحاع ،وتعيد ب جحير ،وطاوع»(.)2
يقههول عحههد اهلل ب ه فههودي يف نظ هم ىجههال هههذا الاحقههة يف منظومت ه (تههًللة
المفتاح):
مكــــــــــي تــــــــــابعوهم عطــــــــــار

عكْرمـــــــ الـــــــذي لـــــــه ا ْلـــــــوًلر

ميفاهـــــ ســـــعي مـــــع طـــــاوو

ك َل
ــــل رو عــــن ا ْبــــن ا ْلع ــــا

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.87
( )2نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.87
( )3تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131

()41

()3

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
الط ق الخاما  :ط ق الم ارلن من التابعين من أهل الم لن والكوف :
يقول اب فودي يف ذكر التابعي م المفسري م عههل ههذا الاحقهة« :ومه
علماء التفسير بالمدينة زيهد به عتهلم الهذي عخهذ عنه عحهد الهرحم ومالهك به
عنس ،وم علمائ الثسه الحصهري ،وعاهاء به عبه تهلمة ،ومثمهد به كعهو
القرظ ه  ،وعبههو العاليههة ،وال ههثاك ب ه م ه احم ،وعايههة العههويف ،وقتههادة ،وم هرة
الهمهههداين صهههاحو ابههه مسهههعود ،وعبهههو مالهههك ،ويلهههيهم الربيهههع بههه عنهههس،
وعحد الرحم به زيهد به عتهلم يف آخهري  ،فهه ء قهدماء المفسهري  ،و الهو
عقوالهم تلقوها ع الصثابة»(.)1
يقول عحد اهلل ب فودي يف نظم ىجال هذا الاحقة يف منظومت (تًللة
المفتاح):
وا ْلمـــ ني ا ْلـــ هـــو ا ْبـــن أ ْســـلما
فــــي كوفــــ َّ أ ْســــحاب ع ْــــ ا

عنْـــــه ا ْبنـــــه رو ومالـــــ نمـــــا
أ ْعنــي ا ْبــن م ْاــع ْو َّد ا ْلعظــيم ا ْليفــاَ

مـــــنْد ْم قتـــــادة كـــــذا ا ْل ْصـــــري

ـــــوفي
عطــــــار وال ــــــحاِ وا ْلعـ ْ

للــــــي ربيــــــع هــــــؤًلر القــــــ ما

()2

ــــن أل ــــه قــــ ْ قــــ ما
وب ْعــــ م ْ

هذا ،ولم يقم عحد اهلل ب فودي بومع تفاتير الصثابة ألنَّها كريرة جدًّ ا،
َّ
وألن اإلمام السيوط قد صنع ذلك؛ لذا قال يف خاتمة كتاب (نيل السول م
( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.89 -88
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131

()42

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
مشيرا إلى مظان وجود تفاتير الصثابة ألن لم يقم بومعها مع
تفاتير الرتول)
ا
تفاتير النح ﷺ المرفوعة« :وقد جمع السيوط ؒ

كتا ابا مسندا ا في تفاتير

النح ﷺ والصثابة يف عىبع مولدا  ،تماا (ترجمان القرآن) ،فم عىاد تفسير
الصثابة فليالح  ،وذلك م المهم»(.)1
 .2نشأة التأليف ل الت اير وم ار

الت اير:

بعد عن ذكر عحد اهلل ب فودي طحقا المفسري بد اءا بالنح ﷺ كأول مفسر
للقههرآن ،ثههم طحقهها الصههثابة ،ثههم طحقهها التههابعي وم ه بعههدهم ،ثههم شههرع يف
الثدي ع نشأة تدوي التفسهير والمهداىع الته نتوهس بعهد تهدوي التفسهير،
وه كما يأيت:
أ -الت اسير المان ة التي ومعت ت اسير الصحاب والتابعين:
يقول عحد اهلل ب فودي بعد عن ذكهر طحقها الصهثابة والتهابعي يف التفسهير
ذاكرا عول مدىتة يف تدوي التفسهير« :ثهم بعهد ههذا الاحقهة علفهس تفاتهير تومهع
ا
عقوال الصثابة والتابعي ؛ كتفسير تفيان ب عيينهة ،ووكيهع به الوهراح ،وشهعحة
اب الثوا  ،وي يد ب هاىون ،وعحد الرزاق ،وآدم ب عبه إيهاع ،وإتهثاق به
ىاهويه  ،وىوح به عحههادة ،وعحههد به حميههد ،وتههعيد ،وعبه بكههر به عبه شههيحة،

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.87

()43

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وآخري  .وبعدهم اب جرير الاربي وكتاب عجل التفاتير وععظمها ،ثهم ابه عبه
حاتم ،واب ماج  ،والثاكم ،واب مردوي  ،وعبو الشي ابه ححهان ،وابه المنهذى
يف آخري  ،وكلها مسندة إلى الصثابة والتابعي وعتحاعهم ،وليس فيها ير ذلهك،
إ اب جرير فإن يتعرض لتوجي األقوال وترجيح بع ها على بعض واإلعهراب
وا تتنحاط فهو يفوقها بذلك»(.)1
يقول عحد اهلل ب فودي يف مرل هذا النوع م التفاتير الت جمعس المأثوى
ع الصثابة والتابعي بأتانيدها:
ـــــن شــــــ ْع َّ ل لــــــ ه ْم ســــــ ْ يان
مـ ْ

وا ْبــــن أبــــي شــــ ْي عــــالي الشــــان
وا ْبــــــن حميــــــ َّ عابــــــ الــــــرااق

وكـــــــ ْيعد ْم ســـــــن ْي ه ْم ْســـــــحاق
وب ْعـــــ هم ا ْبـــــن ورلـــــرَّ الط ـــــري

فا ْلحــــاكم ا ْبــــن ماوــــ ا ْبــــن منْــــذر

ـــــــحب واأل ْت ــــــــاع
وكلدـــــــا للصـ ْ

م ْاـــــن ة و ْق ا ـــــا علـــــى الاـــــماع

()2

ب -الت اسير غير المان ة التي حذفت فيدا األساني أو اوتصرت:
قال عحد اهلل ب فهودي عه ههذا المدىتهة التفسهيرية« :ثهم ع َّله

يف التفسهير

خًلئ فاختصروا األتانيد ونقلوا األقوال بداا ،فهدخل مه هنها الهدخيل والتهحس
الصثيح بالعليل ،ثم صاى كل م يسنح ل قهول يهوىدا ،ومه يااهر بحاله شه ء
( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.91 -89
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131

()44

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عصهًل ،يهر ملتفهس إلهى
ا
يعتمدا ،ثم ينقل ذلهك عنه مه يوه ء بعهدا ظانًّها عن له
تثرير ما وىد ع السل

الصالح وم يرجع إليهم يف التفسير»(.)1

يقول عحد اهلل ب فودي يف نظم هذا المدىتة التفسيرية يف منظومت (تًللة
المفتاح):
وب ْعـــــ ه ْم ألـــــف فـــــي الت ْ اـــــير

َّ
ــــــــناد ذوو الت ْ اــــــــير
بي ْيــــــــر ْس

فشـــــــابد ْم دســـــــائس الـــــــ و ْيل

فـــــــا ْلت س الصـــــــحيل با ْلعل ْيـــــــل

فصــــار ك َل
ــــل مــــ ْور ادا مــــا ل ْاــــنل

بكـــــل مـــــا لخْ طـــــر منْـــــه ل ْاـــــمل

بـــــــال ا ْلت اتـــــــه لـــــــى الت ْ اـــــــير

()2

ســـــحاب الرســــــول بــــــالت ْحرلر

ب -الت اسير المؤل حاب العلو والمذاهب العق ل :
يقول عحد اهلل ب فودي ع هذا المدىتة التفسهيرية« :ثهم صهنَّ

بعهد ذلهك

ههم له
قوم ،كل منهم يقتصر يف تفسيرا على الف الذي يغلو علي ؛ فهالنثوي
َّ
إ اإلعههراب وتكريههر األوج ه المثتملههة في ه كال ج ها والواحههدي وعبه حيههان،
واإلخحاىي ليس ل شغل إ القصّ صثيثة عو باطلة كهالرعلح  ،والفقيه يكهاد
يسرد في الفقه مه بهاب الاههاىة إلهى عمهها األو د كهالقرطح  ،وعمها صهاحو
العلوم العقلية فيأيت بأقوال الفًلتفة وشحهها كاإلمام الهرازي ،والمحتهدع لهيس له
( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.91
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
قصههد إ تثري ه

اآليهها وتسههويتها علههى مذهح ه الفاتههد كال ماشههري ،وعم ها

الملثد فًل تسأل ع كفرا وإلثادا يف آيا اهلل وافدائه علهى اهلل مها لهم يقله اهلل
تعالى»(.)1
وقههد نظههم عحههد اهلل ب ه فههودي هههذا الكههًلم يف (مفتههاح التفسههير) وماتصههرا
(تًللة المفتاح) ،فيقول عحد اهلل ب فودي يف (تًللة المفتاح):
ــــر
وب ْعـــــ ه ْم ألـــــف قـ ْ
ــــو وا ْقتصـ ْ

ك َل
ــــل بتكْثيــــر الــــذي بــــه ْاشــــتد ْر

عل ْيــــــ فــــــي الت ْ اــــــير بات ــــــاع
وفـــــي ت اســـــي َّر لـــــى الرســــــول

ــــــــرِ ًل ْبتــــــــ اع
أ ْســــــــالفنا والت ْ
ـــول
قــــ ْ رفعـ ْ
ـــت غ انــــى ون ْيــــل الاـ ْ

ومـــا أتـــى مـــن الصـــحاب ا ْلكمـــل

ــــــاروع ْن وكمـــــــل
والتـــــــابعين فـ ْ

ـــن ســــالل ا ْلم ْ تــــا
مــــا ر ْمــــت مـ ْ

بح ْمـــــ ذي ا ْلكمـــــال وا ْل تـــــا

()2

 .2أسل األساني ل الت اير وأضع دا عن بعض م اري الصحاب :
تثدث عحد اهلل به فهودي يف كتابه (نيهل السهول مه تفاتهير الرتهول) عه
عصهح األتههانيد وع هعفها المرويهة عه بعههض الصهثابة ،ولمها كهان عحههد اهلل به
عحاع عكرر م ىوي عن التفسير م بي الصثابة اختاىا عحهد اهلل كنمهوذ لحيهان
عصهح األتههانيد وع هعفها يف ىوايههة التفسهير؛ لههذا قهال عحههد اهلل به فههودي يف ذكهر
( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.92 -91
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عصح األتانيد وعوهاهها عنهد ابه عحهاع« :فمه جيهد الاهرق إليه عله به عبه
طلثة الهاشم عن  ،قال عحمد ب حنحل( :بمصر صثيفة يف التفسير ىواها عله
كريهرا) .قهال ابه
اب عب طلثهة لهو ىحهل ىجهل فيهها إلهى مصهر قاصهدا ا ،مها كهان ا
حور :وه ما كانس عند عب صالح كاتو الليه ىواهها عه معاويهة به صهالح
ع عل ب عب طلثة ع اب عحاع ،وه عند الحااىي عه عبه صهالح ،وقهد
كريرا فيما يعلق عه ابه عحهاع ،وعجمهع الثفهاظ علهى
اعتمد عليها يف صثيث
ا
َّ
عن اب عب طلثة لم يسمع م اب عحاع بل ع مواههد وتهعيد به جحيهر ،قهال
اب حور :بعد عن عرفس الواتاة وه ثقة فًل هير يف ذلهك .وعمها طريه قهيس
ع عااء ب السائو ع تعيد ب جحير عن  ،وهذا الاري صهثيثة علهى شهرط
الشياي  ،وكذا طري اب إتثاق ع مثمد ب عب مثمد ع عكرمة عو تهعيد
اب جحير -عن  .وعوهى طرق طري الكلح ع عب صهالح عه ابه عحهاع ،فهإن
ان م إلى ذلك ىوايهة مثمهد به مهروان السهدي الصهغير فهه تلسهلة الكهذب،
وكريرا ما يار منها الرعلح والواحدي .وطري العويف عه ابه عحهاع بهأع
ا
ب ؛ َّ
ألن العويف عي

واا وىبما ح َّس ل الدمذي .وعمها عبه به كعهو وزيهد

وعبو موتى واب ال بير فقد ىوا عنهم كرير لك دون م تقدَّ م»(.)1

( )1نيل السول م تفاتير الرتول ،عحد اهلل ب فودي ،ص.87 -85
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
هذا المو وعا األىبعة عو المسهائل األىبهع المتقدمهة يف عصهول التفسهير
ه الت وىد يف كتهاب (نيهل السهول مه تفاتهير الرتهول) و(مفتهاح التفسهير)
و(تًللة المفتهاح) ،وقهد انفهرد منظومهة (مفتهاح التفسهير) و(تهًللة المفتهاح)
بحعض المو وعا اإل افية يف عصول التفسير ير ما تقدم ،وه :
 .2تعرلف مصطلل (الت اير) و(التأولل) والت رلق بيندما ،وشرول التأولل:
َّ
إن عحد اهلل ب فودي ممه يهرا الفهرق بهي مصهالح (التفسهير) ومصهالح
(التأويل) ،مع َّ
عن هناك م لم يهر الفهرق بينهمها ،يقهول عحهد اهلل به فهودي معر افها
للتفسير ومفر اقا بين وبي التأويل:
أ ْســــالفنا الت ْ ــــو ْلض وهــــو أ ْســــلم
ــــرو ْيل واحـــــ َّ مـــــن المحامـــــل
تـ ْ
أ ْعنـــي مـــن الت ْ اـــ ْير وهـــو الق ْطـــع

والخلــــف الت ْأو ْلــــل وهــــو أ ْحكــــم
بــــــ ْون ق ْطــــــ َّع فا ْفتراقــــــه وــــــل
ــم ليفـــ ْ مـــا لـــ ْيس ف ْيـــه الر ْفـــع
فل ـ ْ

()1

فقول عحهد اهلل به فهودي يف األبيها السهابقة «تهرجيح واحهد مه المثامهل
بدون قاع» ،هو تعريه

مصهالح التأويهل عنهد اإلمهام الماتريهدي كمها نقهل عنه

السيوط يف (اإلتقان) وهو مم يرا الفهرق بهي مصهالح (التأويهل) ومصهالح
(التفسير)( .)2وتعري

مصالح (التفسير) عنهد الماتريهدي ههو« :القاهع علهى َّ
عن

( )1تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.119
( )2انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوط .)152 4( ،
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
المراد م اللفظ هذا ،والشهادة على اهلل عن عنى باللفظ هذا» ،وهذا التعري

هو

الذي اختصرا عحهد اهلل به فهودي بقوله السهاب يف األبيها « :ععنه مه التفسهير
وهو القاع فلم يو ما ليس في الرفع» ،عي َّ
عن التفسهير ههو مها ىوي مرفو اعها عه
النح ﷺ الذي يقول يف القرآن برعي عو اجتهادا ،بل تفاتيرا للقهرآن هه علهى
تحيل القاع يف بيان المراد ،باًلف يرا ،وهذا ملاهّ ىعي عحهد اهلل به فهودي
يف مسألة الفرق بي التفسير والتأويل فهو مم يهرا الفهرق بينهمها ،وههو مهذهو
جمهوى العلماء.
وقههد ذكههر عحههد اهلل ب ه فههودي الفههرق بههي مصههالح (التفسههير) ومصههالح
(التأويههل) يف مقدمههة تفسههيرا ( ههياء التأويههل يف معههاين التن يههل) ،حيهه قههال:
«فالتفسير هو القاع على اهلل بأن عنى هبذا اللفظ هذا المعنى ،فلم يو إ بالنقل
عه النحه ﷺ .والتأويههل هههو تههرجيح عحههد المثههتمًل بههدون القاههع فيه  ،واهلل
ععلم»(.)1
وع َّرف عحد اهلل به فهودي مصهالح (التفسهير) بتعريه

آخهر يهر التعريه

السههاب  ،وذلههك يف مقدمههة تفسههيرا ( ههياء التأويههل) ،وهههو التعري ه

الههذي ذكههرا

ال ىكش يف (الربهان يف علوم القرآن) ،يقول عحد اهلل ب فودي« :واعلهم َّ
عن علهم
التفسير :علم يعرف ب فههم كتهاب اهلل تعهالى المنه َّ ل ،وبيهان معانيه  ،واتهتارا
( )1ياء التأويل يف معاين التن يل ،عحد اهلل ب فودي.)7 1( ،
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عحكام وحكم  ،واتهتمداد ذلهك مه علهم النثهو ،واللغهة ،والتصهري  ،وعلهم
المعههاين والحيههان والحههديع ،وعصههول الههدي  ،والفقه  ،وعصههول الفقه  ،والقههراءا ،
وعلم عتحاب الن ول والنات والمنسوخ»(.)1
وإذا كان المراد بمصالح (التأويل) عند عحد اهلل ب فودي هو تفسير القرآن
بالرعي ،فما ه شروط تأويل القرآن عو تفسيرا بالرعي عندا؟ يقول عحد اهلل يف
ذكر هذا الشروط يف منظومت (تًللة المفتاح):
ووـــــــــائ ت ْأو ْللـــــــــه لعـــــــــالم

َّ
ــــــول فـــــــاهم
قواعـــــــ ول ْلسـ ْ

ل ْل ْقـــه مـــع ع ْلـــم لاـــان العـــرب

()2

ــــو األدب
ــــرا وهــــي عل ْ
تح ا

اكتملت فيه شرول الم ار الميفتد :
 .1حرم الت اير بالرأي وووااَ لمن
ْ
لم ياال

عحد اهلل ب فودي شهيا وشهقيق عرمهان به فهودي -كمها تهح

ذكههر عقوال ه يف ذلههك -يف عههدم القههول بوههواز التفسههير لم ه لههم يتص ه

بشههروط

التفسير الت اشدطها العلماء؛ لذا ذكر عحد اهلل ب فهودي َّ
عن المفسهر يوهو عليه
عن يحث ه عو ا يف المنقههول الصههثيح عنههدما يحث ه ع ه التفسههير ،و يوههوز ل ه
القههول بههالرعي مههع وجههود المنقههول الصههثيح ،وخاصههة يف اآليهها المتشههاهبا

( )1ياء التأويل يف معاين التن يل ،عحد اهلل ب فودي.)7 1( ،
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.85

()51

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وكذلك المثكما يوو تفسهيرها بهالمنقول الصهثيح ،وإذا لهم يوهد المنقهول
الصثيح ،جاز ل القهول با جتههاد والهرعي إذا كانهس عنهدا عهليهة لهذلك؛ وههذا
األهلية كامنة يف اتصاف بشروط القول يف التفسير بهالرعي كمها تهيذكرها عحهد اهلل
اب فودي ،وإ كان م القائلي يف كتاب اهلل بالرعي المورد وهو المنهه عنه يف
األخحاى واآلثاى الت حذى م ذلك ،و بأع عن يثك العالم القول عو الهرعي
يف التفسههير علههى تههحيل الثكايههة عم ها اتص ه

بشههروط القههول يف القههرآن بههالرعي

المحنه علهى ا جتههاد ،وههذا ملاهّ مها ته َّارا عحهد اهلل به فهودي يف منظومته
(مفتاح التفسير) وماتصرا (تًللة المفتاح) حي يقول فيهما:
ْن ع ـ الن ْقــل وقـ ْ
ـف فــي ا ْلم ْشــت ْه

ــــــــرَ بــــــــر ْأي فانْت ــــــــ ْه
وًل ت ا ْ

ــــــوا أ ْن ل اـــــــرا
ْذ ق ْيــــــل ًل ليف ْ

ــر ن أحـــ مـــا لـــر
شـــ ْي اا مـــن ا ْلقـ ْ

ـــــــو أدل اــــــــا كامــــــــل اآًلت
و لـ ْ

وق ْيــــل ب ْ
ــــل وــــاا لــــذي ث ــــات

ـــول
ـــول الـــ ْلن و ْاألس ْ
علـــى أس ْ

وا ْل ْقــــــه و ْاأل ْســــــ اب للنــــــ ْول
َّ
ســـــــر َّ
لـــــــا م ينـــــــات
د أحاد
ْ

لمــــــــ ْد َّم وم ْيفمـ َّ
ـــــــل رســــــــوخ
قـــــــــر َّ
ارة م ْوه ـــــــــ الـــــــــر ْحمن

فـــي ع ْلـــم ناســـخَّ مـــع ا ْلمنْاـــوخ
بـــــــــ لع ا ْل يـــــــــان وا ْلمعـــــــــاني

ــــــن فاــــــرَ بــــــ وندا
فكــــــل م ْ

فـــــــ اول فيمـــــــا ن يـــــــه ندـــــــى

ـــــن ل اــــــر
وكلدــــــا شــــــرول مـ ْ

ـــــن لحاك ْيــــــه فــــــال ل ْعت ــــــر
ًل مـ ْ

والن ْحـــــو اًل ْشـــــتقاق والليـــــات

()51

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
فيــــه ســــو ا ْل ْدــــم لمــــا لقــــال

()1

ألنـــــــه لـــــــ ْيس لـــــــه مقـــــــال

 .3قواع مدم للم ار (قواع الت اير):
يمك عن ننه الكهًلم عه جههود عحهد اهلل به فهودي يف عصهول التفسهير
دون الوقوف مع قواعد التفسير؛ َّ
ألن (عصول التفسير) و(قواعد التفسير) يسهيران
مسهتقيما،
صهثيثا
تفسيرا
جن احا إلى جنو يف المساعدة على فهم القرآن وتفسيرا
ا
ا
ا
وقد بسا العلماء -بدع اإلشاىا الافيفة يف ذلك منذ القهديم ،وذلهك يف عههد
الصههثابة والتههابعي وم ه جههاء بعههدهم -الكههًلم علههى قواعههد مهم هة للمفس هر إذا
صهثيثا .وقواعهد التفسهير
تفسهيرا
ىاعاها تاعدت يف فهم معاين القرآن وتفسهيرا
ا
ا
المهمهة كريههرة جههدًّ ا وهه موزعههة علههى فنههون علههوم القههرآن ومحاحره  ،وقههد تههرد
عحههد اهلل ب ه فههودي يف منظومتي ه (مفتههاح التفسههير) و(تههًللة المفتههاح) يف علههوم
كريرا م قواعد التفسير ،و يمك ذكر هذا القواعد كلها يف ههذا الحثه
القرآن ا
كما ذكرهها عحهد اهلل به فهودي يف ههاتي المنظهومتي ؛ لهذا يكتفه الحاحه بسهرد
عنههاوي هههذا القواعههد وه ه مسههتقاة م ه «النههوع الرههاين واألىبع هي » م ه كتههاب
(اإلتقان يف علوم القرآن) ،إ افة إلى «النهوع التاتهع والرًلثهي » يف عهميهة معرفهة
الوجوا والنظائر للمفسر ،وهذا القواعد كما ذكرها السيوط وعحد اهلل ب فهودي
ه  :قواعد ال مائر ،قواعد التذكير والتأني  ،قواعد التنكيهر والتعريه  ،قواعهد
( )1مفتاح التفسير ،عحد اهلل ب فودي ،ص .41وانظر عي ا ا :تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.92

()52

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
اإلفهراد والومهع ،قاعهدة مقابلههة الومهع ،قاعهدة األلفهاظ الته يظه هبها الههدادف
وليسهههس مههه المهههدادف ،قاعهههدة السههه ال والوهههواب ،قاعهههدة ا تهههم والفعهههل
والمصدى ،قواعد يف تقدير المثذوف ،عهمية معرفة الوجوا والنظائر للمفسر.
وم عىاد معرفة ما ذكرا عحد اهلل ب فودي تثس هذا العناوي فليرجهع إلهى
منظومتي ( :مفتاح التفسير) وماتصرها (تًللة المفتاح)؛ ليق

علهى ح مهة مه

القواعد المهمة للمفسر والتفسير لتفتح ل عبواب فههم القهرآن وتهدبرا ،وهلل المنهة
والف ل ،ومع ما عشاى الحاح م عناوي هذا القواعهد فهًل بهأع بهذكر نمهوذ
بعض قواعد التفسير م منظومة (مفتاح التفسير) ليعهرف الحاحه القهراء بمهنهم
عحد اهلل ب فودي يف صيا ة هذا القواعهد ،يقهول ابه فهودي يف (مفتهاح التفسهير)
وهو يتثدث ع عهمية معرفة قواعد ال مائر يف القرآن للمفسر:
مــــــن الــــــذي لدــــــم ل ْلم اــــــر

قواعــــ األ ْل ــــاُ م ْثــــل الم ْ ــــمر

ـــــن م ْروعـــــه وســـــاب اقا
ًل بـــــ م ْ

ـــــون م ْل ْو ا ــــــا بــــــه مطاب اقــــــا
ل كـ ْ

أ ْو متـــــــــــــــأو ارا بـــــــــــــــاًل ْلت ا

دل عل ْيــــــــه أ ْو مــــــــن الكــــــــال

ضـــــــمن أ ْو ل ْ ـــــــمر بالاـــــــياق

ل ْ دـــم وـــا لـــ ْعض ذي الاـــياق

()1

يف هذا األبيا يذكر عحد اهلل ب فودي بعض القواعهد المهمهة الته يوهو عن
صثيثا ،وه قواعد متعلقة ب مائر القرآن،
فهما
ا
يعرفها المفسر ليفهم معنى اآلية ا
( )1مفتاح التفسير ،عحد اهلل ب فودي ،ص.21

()53

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
واألبيا األىبعة مفادها َّ
عن ال مير يف القرآن ويف اللغة العربية بهدَّ له مه مرجهع
يعود إلي  ،ويكون هذا المرجهع ملفو اظها به تهاب اقا له مااب اقها به عو مت همناا له نثهو
مير (هو) يف قول تعهالى :ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [المائهدة ،]8 :فإنَّه عائهد علهى
العدل المت م له فعهل ﱹﯚﱸ عو يكهون مرجهع ال همير دا ًّ عليه بها لت ام،
نثههو ال ههمير يف قول ه تعههالى :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱸ [القههدى ،]1 :عي :القههرآن ،فمههع
عدم ذكرا مسح اقا حتى يرجع إلي ال مير؛ َّ
فهإن اإلنه ال يهدل عليه الت ا امها .إلهى يهر
ذلك م القواعهد وال هوابا الته يوهو عن يعيهها المفسهر عنهد تفسهيرا لكهًلم اهلل
تعالى حتى يار هبا ع دائرة المفسري بالوهل والهوا والرعي.
وم القواعد المهمة الت يوو على المفسر ا هتمهام هبها ومعرفتهها :قواعهد
المعاين واألدوا الت يثتا المفسر إلى معرفتها؛ ألنَّههها تهحو اخهتًلف العلمهاء
والمفسري يف اتتنحاط المعاين واألحكام مه آي القهرآن ،وفيهها يقهول عحهد اهلل به
فودي يف (تًللة المفتاح):

ومنْـــــــه م ْعنـــــــى ْاألدوات التـــــــي

ـــــــت عليــــــــه ف ْدــــــــم ْاآي
تو ق ـ
ْ

ألن اًل ْوــــــتالد فــــــي ا ْلمنــــــال

()1

علـــى حاـــابدا لـــذي ا ْســـتنْ ال

( )1يقول اإلمام السيوط يف عول هذا النوع« :اعلم عن معرفة ذلك م المهما
مواقعها ،ولهذا ياتل

المالوبة ختًلف

الكًلم وا تتنحاط بثسحها ،كما يف قول تعالى :ﱹ...ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ [تحأ ،]24 :فاتتعملس (على) يف جانو الث  ،و(يف) يف جانو ال ًلل؛ ألن

=

()54

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ــــت فــــي الن ْحــــو
لكندــــا قــــ ْ بين ْ

هـــــاِ قواعـــــ ل ْيدـــــا ت ْ
ـــــأوي

()2

وقههد ذكههر عحههد اهلل به فههودي تثههس هههذا المحثه كريه اهرا مه القواعههد الته
ذكرها العلماء والمفسرون يف بعض األلفاظ القرآنية حرو افا وكلما وتركيحها ،
ولو

هي الموهال لسهردها الحاحه للوقهوف علهى مهدا هوص عحهد اهلل به

فودي يف اتتارا هذا القواعد المهمة للمفسر.
وم تلك القواعد المهمة الت توو على المفسهر معرفتهها كمها ذكهر ذلهك
عحد اهلل ب فودي( :معرفة الوجوا والنظائر يف القرآن) ويف ذلك يقول عحد اهلل به
فودي يف (مفتاح التفسير):
مــــــن الــــــذي لدــــــم ل ْلم اــــــر

ـــــــوَ والنظــــــــائر
م ْعرفـــــــ الوو ْ

للــــ ْلن وان ْلمــــان

َّ
ـــــــل بيـــــــان
دعـــــــا ث ـــــــات رس
ت ْوح ْيــــ َّ ْاســــت ْرواع ر ْشــــ َّ حيفــــ

م ْثــــل الدــــ

ــــــوراة والم ْعرفـــــــ
والت ْوبـــــــ التـ ْ
ـــــــــــر ن
ن ينــــــــــــا وســــــــــــن َّ قـ
ْ

ْســــــال َّ ان ْلدــــــا ل ْلمعــــــاني

()3

=
صاحو الث كأن مستعل يصرف نظرا كي

شاء ،وصاحو الحاطل كأن منغمس يف ظًلم منافض

يدىي عي يتوج » .اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوط .)166 2( ،
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.61
( )3مفتاح التفسير ،عحد اهلل ب فودي ،ص.22
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
يف هذا األبيا السهابقة يشهير عحهد اهلل به فهودي إلهى َّ
عن المفسهر يوهو عن
يعرف المعاين والوجوا الت يرد هبا لفهظ (الههدا) يف القهرآن الكهريم ،فهذكر لهها
وجها كما ذكر ذلك السيوط يف (اإلتقان).
تحعة عشر معناى عو ا
وقواعد التفسير الت تساعد المفسر على فهم القهرآن وتفسهيرا الته ذكرهها
عحد اهلل ب فودي يف منظومتي (مفتاح التفسير) وماتصرا (تًللة المفتاح) كريرة
مسهتقًل ،ويف ههذا
ًّ
جدًّ ا؛ يمك مناقشتها م هذا الحث ؛ ألحا تستث بث ارها
القدى كفاية ومفتاح لم يريد التوتع يف الموال.
 .8مآوذ الت اير وماأل (الترويل عن اًلوتالد) ل الت اير:
هذا المسألة م مسهائل عصهول التفسهير الته ذكرهها عحهد اهلل به فهودي يف
(مفتهههاح التفسهههير) وماتصهههرا (تهههًللة المفتهههاح) ،فيقهههول يف ذلهههك يف (مفتهههاح
التفسير):
وم ْأوــــذ الت ْ اــــ ْير فــــي الكتــــاب
ــع لـــ
اومـ ْ
و ْ

تعـــارَ األ ْقـــوال

والاـــــن األ ْقـــــوال لل ْســـــحاب
اًلســت ْ ًلل
وروــل األ ْقــو فــي ْ

()1

ويقول عحد اهلل ب فودي عي ا ا يف (تًللة المفتاح):
فا ْطل ْـــــــه أو اًل مـــــــن ا ْلكتـــــــاب
( )1مفتاح التفسير ،عحد اهلل ب فودي ،ص.41

()56

فالاــــــن ْاأل ْقــــــوال ل ْل ْســــــحاب

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ــع لـــ
وا ْومـ ْ

تعـــارَ ْاأل ْقـــوال

وروـــل ا ْلقـــوي فـــي ْاســـت ْ ًلل

()1

ومشهيرا
ويقول يف مو ع آخر يف ذكر مآخهذ التفسهير مه (تهًللة المفتهاح)
ا
إلههى بعههض م لفاته يف عحههد مآخههذ التفسههير وهههو كتابه (نيههل السهول مه تفاتههير
الرتول) ففي نى لاالو تفسير النح ﷺ م كتو العلماء والمفسري  ،فقال:
عل ْيـــــ فـــــي الت ْ اـــــير بات ـــــاع
وفـــــي ت اســـــي َّر لـــــى الرســـــول
ومـــا أتـــى مـــن الصـــحاب ا ْلكمـــل

ـــــــرِ ًل ْبتــــــــ اع
أ ْســــــــالفنا والتـ ْ
ـــول
قـــ ْ رفع ْ
ـــت غناـــى ون ْيـــل الا ْ
()2

ــــاروع ْن وكمـــــل
والتـــــابعين فـ ْ

 .9داب الم ار وشروطه:
ذكر عحد اهلل ب فودي بعض اآلداب الت يوو عن يراعيها المفسر ،ويف
ذلك يقول عحد اهلل يف (تًللة المفتاح):
عليـــــ فيـــــه با ْبتحـــــا ا ْلـــــوارد

مــن الصــحاب ا ْلعــارد ا ْلمقاســ

ْذ فيــــــه ذو الت ْوفيــــــق كــــــالت ْي ْين

لم ْيفمـ َّ
ـــــل والن ْاــــــخ والت ْعيــــــ ْين

لمـــــــــ ْد َّم وســـــــــ ب النـــــــــ ْول

وا ْلي ْيــــر ل ْاــــتنْ ل فــــي ا ْلمنْقــــول

مـــــا قـــــال ســـــوف َلي بـــــه تنْظيـــــر

وت ْركــــــــه أ ْحــــــــول ًل ت ْ اــــــــ ْير

( )1تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.129
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وواوــــب قــــالوا علــــى ا ْلم اــــر

ر ْعــــي ا ْلمطابقــــات فــــي ا ْلم اــــر

ـــرِ مــــا عــــن الطرلــــق ل ْعــــ ل
و تـ ْ

وغ ْيــــر مــــا ا ْلكــــال ف ْيــــه ل ْيفعــــل

وغ ْيــــر مــــا ســــل مــــن ْاأل ْســــ اب

أ ْو علـــل الن ْحـــو لـــ

ْان ْعـــراب

أدلــــــــ ْاأل ْســــــــل ْين أ ْو فــــــــر ْوع

ل ْـــــ أ بالليـــــات فـــــي الشـــــروع

ــــرد ف ْ
اشـــــتقاق ْان ْعـــــراب
فالصـ ْ

ع ْلـــــم بالغـــــ َّ مـــــن ا ْلكتـــــاب

()1

ومه آداب المفسهر الته ذكرههها عحههد اهلل به فههودي ووجههو علههى المفسهر
اجتناهبهها ذك هر األقههوال الغريحههة الت ه يههذكرها بعههض المفس هري يف تفاتههيرهم عو
م لفاهتم ،فيقول عحد اهلل ب فودي:
ـــــن غرائـــــب الت ْ اـــــير
لـــــاِ م ْ

ًل تـ ْ
ــذكرندا فـــي ســـو الت ْحـــذلر

ــن لقـــول فـــي ا ْلقصـــا
ــول مـ ْ
كقـ ْ

ـــر ن ذي انْتقـــا
أ ْ
ي قصـــا ا ْلق ْ

َّ
ـــــــــل لي ْطمـــــــــ ن ق ْل ـــــــــي
و قا ئ

ل ْعنــي :ســ لقي ،م ْاــتحق الــذنْب

وًل تحم ْلنــــــــا بمــــــــا ًل طاقــــــــ

ــول :ا ْلع ْشـــق ،ذو ا ْلحماقـــ
لنـــا ،لقـ ْ

وفــــــي أنــــــا َّ بِمــــــا َّ ،قائــــــل

( )1تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131
( )2تًللة المفتاح ،عحد اهلل ب فودي ،ص.131
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()2

ي :و ْمــــع أ ا غــــالل وواهــــل
أ ْ

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املط ب اري ريا :ودلم المري حمند ب ل (ت2122:هث) أ ولل اري يف ري:
أوًل :تروم األمير محم بلو بن عثمان بن فودي:
ا
اسمه ونا ه ومول َ:
هو عمير الم مني مثمد بلو ب الشي عرمان به مثمهد فهودي به صهالح
اب هاىون ب مثمد وىط ب جو به مثمهد ثنهو به عيهوب به ماتهران به
عيوب باب ب موتى جكل ،ولد مثمد بلو الذي هو ثاين عمير للمه مني يف دولهة
صكتو اإلتًلمية عام1195 :هه 1781م(.)1
مؤل اته:
كان الشي مثمد بلو كرير التألي

كما حدَّ ث بذلك الشي الثا تعيد

يف كتاب (تاىي تكس) قال ع عمير الم مني مثمد بلو« :وكان كرير ا شتغال
بالتألي  ،وكلما ع َّل

تألي افا عخرج إلى الناع ويقرئهم ،ثم يشتغل بتألي

وتحو كررة تواليف  :ت ا

واختًلفا  ،وإن تئل ع مسألة ع َّل

وإن بلغ َّ
عن فًل انا وفًل انا اختلفا يف مسألة ع َّل

فيها تألي افا،

فيها تألي افا ،وكان يثرض عو دا

وإخوان على التعلم ويعيحهم بدك جدًّ ا»(.)2

( )1انظر :مقدمة ماتاىا م م لفا السلاان مثمد بلو.XVI :
( )2انظر :تعلي عمر مثمد على موصوفة السودان للشي عحد القادى ب المصافى ،ص.21
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آخر،

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وقد تنوعس الفنون العلمية والمعرفية الت عل

فيها مثمد بلهو؛ فقهد ع َّله

يف التفسههير النحههوي ،والثههدي  ،والفق ه وتعلقاته  ،والسياتههة الشههرعية ومقاصههد
الشريعة ،والتصوف ،والتهاىي  ،والاهو ،واألدب ،والتوحيهد ،والسهيرة النحويهة،
والنثو .وم م لفات المشهوىة:
 .1اية السول يف تفاتير الرتول.
 .1القههول المثههو يف جمههع النقههول يف معنههى حههدي « :بعرههس ألتمههم
مكاىم األخًلق».
 .3تمهيد العحاد بما زاد على عمدة العحاد.
 .4تنحي الراقد على ما يعتوى الثا م المفاتد.
 .5عصول السياتة والكيفية المالصة م عموى الرياتة.
 .6اإلنصاف يف ذكر ما للاًلفة م وفاق وخًلف.
 .7اإلعًلم بما يوو على اإلمام م حفظ بي ة اإلتًلم.
 .8الغي الوبل يف تيرة اإلمام العدل.
 .9شمس الظهيرة فيما يوو على اإلمام م حس السيرة.
 .11إنفاق الميسوى يف تاىي بًلد التكروى.
 .11مفتاح السداد يف عقسام هذا الحًلد.

()61

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .12شمس الظهيرة يف مناهم عهل العلم والحصيرة.
 .13التثرير يف قواعد التحصير.
 .14شفاء األتقام يف معرفة مداىك األحكام.
وفاته:
تويف األمير مثمد بلو ب الشي عرمان ب فودي تنة1253 :هه ،ىحم اهلل
ىحمة واتعة بمن وكرم (.)1
وردت ل مؤل ات األمير محم بلو:
ثان ايا :ماائل أسول الت اير التي
ْ
كريرا يف الدىاتا
لم يكتو األمير مثمد بلو ا

القرآنية كما كتو فيها عم

وعتتاذا الشي عحد اهلل ب فودي ،إ َّ
عن ل إتهامتي يف مسألتي مهمتي يمك
عن تدخًل يف مو وعا علم عصول التفسير ،وهما:
 .1التفسير النحوي.
 .2العلوم الت ت منها القرآن الكريم عو مقاصد القرآن ومو وعات .
والمو ههوع األول وهههو التفسههير النحههوي قههد تههح الثههدي عنه يف جهههود
عحههد اهلل به فههودي وتههحو اعتحههاىا مه مو ههوعا علههم عصههول التفسههير ،وعمها

( )1انظر :مقدمة ماتاىا م م لفا السلاان مثمد بلو.XVI :
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
المو وع الراين وهو العلوم الت ت منها القهرآن عو مقاصهد القهرآن فهه ممكنهة
عن تههدخل يف مو ههوعا عصههول التفسههير أل َّن ههها مقاصههد و ايهها يريههد المفس هر
الوصههول إليههها بعههد فهمه لرتههالة القههرآن مه خههًلل تفسههير آياته وتههوىا ،ولقههد
عصاب ول اهلل الدهلوي يف جعلهها عحهد محاحه كتابه (الفهوز الكحيهر يف عصهول
التفسير) ،وه عول باب م عبهواب الكتهاب األىبعهة حيه قهال« :الحهاب األول:
العلهوم الامسههة األتاتههية الته يشههتمل عليههها القههرآن» .وليههتكلم الحاحه علههى
هاتي المسألتي عند عمير الم مني مثمد بلو ب الشي عرمان ب فودي:
أ -الت اير الن وي:
بعد المثاولة المتوا عة لإلمهام السهيوط والعًلمهة عحهد اهلل به فهودي يف
جمع التفسير النحهوي يف كتابيهمها (اإلتقهان يف علهوم القهرآن) ،و(نيهل السهول مه
تفاتير الرتول) ،جاء دوى األمير مثمد بلو به الشهي عرمهان به فهودي تلميهذ
عحد اهلل ب فودي فأ َّل

كتاب المسمى ( :اية السهول مه تفاتهير الرتهول) علهى

هراى مهها كتحه اإلمهام السههيوط  ،وعمه الشهي عحههد اهلل به فهودي؛ خدمه اة ألحههد
األصول المهمة م عصول التفسير وهو التفسير النحوي ،إ َّ
عن األمير مثمد بلهو
قد عدخل ما ىوي م عتحاب الن ول ع الصهثابة يف التفسهير المرفهوع (التفسهير
النحههوي) ماال افها للسههيوط والعًلمههة عحههد اهلل به فههودي يف عههدم إدخالهمهها لههها،
يقول األمير مثمد بلو ب الشي عرمان يف مقدمة كتاب ( اية السول مه تفاتهير
الرتول)« :فهذا كتاب تهميناا بهه( ايهة السهول يف تفاتهير الرتهول) جمعهس مه
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
صهثيثا عو حسهناا ممها يف كتهو
عتحاب الن ول وتفاتيرا ﷺ لحعض اآلي ما كان
ا
الامسههههة الصههههثاح :صههههثيح الحاههههاىي ،ومسههههلم ،وعبهههه داود ،والدمههههذي
والنسائ »(.)1
ولعههل األميههر مثمههد بلههو ذهههو إلههى مهها ذهههو إلي ه الومهههوى والشههياان
الحااىي ومسلم ،م َّ
عن عقوال الصثابة يف (عتحاب الن ول) لها حكهم الرفهع ،عو
عحا عحاديه مسهندة ،وقهد جمهع عميهر المه مني مثمهد بلهو التفسهير النحهوي مه
الكتو الامسة وهه ( :صهثيح الحاهاىي) ،و(صهثيح اإلمهام مسهلم) ،و(تهن
عبهه داود) ،و(تههن الدمههذي) ،و(تههن النسههائ ) ،كمهها ذكههر ذلههك يف مقدمههة
الكتاب ،وبلغ عهدد ههذا األحاديه عىبهع مائهة وواحهدا ا ( )411مه األحاديه ،
هح عو حس ه  ،ولههم ي هدخل ال ههعي
واقتصههر علههى مهها صه َّ

فيههها ،ماال اف ها لمههنهم

السيوط والعًلمة عحد اهلل ب فودي حي ذكرا ال عي

الذي لم يصل إلى حهد

الو ع يف جملة ما جمعوا م التفسير النحوي.
ب -العلو التي ت مندا القر ن الكرلم أو مقاس القر ن وموضوعاته:
َّ
إن مو وعا القرآن ومعاني على الوملة ،م المصهالثا الته

هد

تعرف يف العصر الراه بمصالح (مقاصد القرآن) ،وكانس مقاصد القرآن عحاىة

( )1اية السول يف تفاتير الرتول ،مثمد بلو ب الشي عرمان ب فودي.)33 2( ،
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ع اجتهادا العلماء يف فهم ىتالة القرآن والغايا الته يريهد الوصهول إليهها،
فكانس هذا المقاصد إحدا المسائل الت يتعرض لها م كتحوا يف تفسير القهرآن
وعصههول ؛ وم ه بيههنهم اإلمههام الغ ال ه يف كتاب ه (جههواهر القههرآن ودىىا) ،واب ه
الربجان اإلشحيل يف مقدمهة تفسهيرا (تنحيه األفههام إلهى تهدبر الكتهاب الثكهيم)،
واب العرب يف كتاب (قانون التأويهل) ،وفاهر الهدي الهرازي يف تفسهيرا (مفهاتيح
الغيو) ،واب تيمية يف كتاب ( :جهواب عههل العلهم واإليمهان بتثقيه مها عخهرب به
ىتههول الههرحم م ه َّ
عن ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ تعههدل ثل ه القههرآن) ،والشههاطح يف
كتاب ه (الموافقهها ) ،واب ه ج ه ي يف مقدمههة تفسههيرا (التسهههيل لعلههوم التن يههل)،
والشي ول اهلل الدَّ هلوي يف كتاب (الفوز الكحير يف عصول التفسير)(.)1
فالمسههألة ناقشههها المفس هرون والعلمههاء المتقههدمون والمتههأخرون يف كتههو
علوم القرآن والتفسهير و يرهمها مه العلهوم ،وتسهتث ههذا المسهألة عن تهدىع
وتدى يف علم عصول التفسير؛ لكوحا م عىكان فهم القرآن وتهدبرا ،ولقهد نوهح
الشي ول اهلل الهدهلوي يف جعلهها هم مسهائل علهم عصهول التفسهير يف كتابه
(الفوز الكحير يف علم التفسير).

( )1انظر بثر بعنوان :جهود العلماء يف الكش

ع مو وعا القرآن ومقاصدا ،بو عي األول والراين،

وهو متوفر على موقع مرك تفسير للدىاتا القرآنية.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ويتمرل جهد األمير مثمد بلو يف هذا المسألة يف نظم ما وىد عند اب ج ي
الكلحه يف مقدمههة تفسههيرا (التسهههيل لعلههوم التن يههل) ،واحتههو المنظومههة علههى
عىبعههة وتههتي بيتاهها ( ،)64كلههها يف بيههان مقاصههد القههرآن ومو ههوعات ومعانيهه
ومقاصد توىة الفاتثة.
بدع األمير مثمد بلو هذا المنظومة بمقدمة تثدث فيهها عه احتهواء تهوىة
الفاتثة لمعاين القرآن ومقاصدا ،ثم ذكر مقاصد القرآن على الوملة كمها ذكرهها
اب جه ي يف مقدمته األولهى لتفسهيرا (التسههيل) ،ثهم ذكهر مقاصهد القهرآن علهى
التفصيل ،وعددها تحعة مقاصد ،ثم جعل لكل مقصد م ههذا المقاصهد السهحعة
فصًل تثدث في ع معناا وما يتعل ب .
ا
اتههتنحا األميههر مثمههد بلههو م ه كههًلم اب ه ج ه ي َّ
عن مقاصههد القههرآن علههى
التفصههيل تههحعة ( ،)7علههى عههدد آيهها تههوىة الفاتثههة ،وذكههر َّ
عن تههوىة الفاتثههة
ت منس مقاصد القرآن التفصيلية السحعة يف طيا آياهتا السحع ،وم

هم تلهك

المقاصد السحعة مقصد القصّ ،ونذكر هذا المقاصد السحعة ،وه :
 .1مقصد علم الربوبية.

النحوة.
 .2مقصد إثحا
َّ

 .3مقصد إثحا المعاد.

 .4مقصد بيان األحكام.

 .5مقصد الوعد.

 .6مقصد الوعيد.

 .7مقصد القصّ.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وذكههر مثمههد بلههو َّ
عن هههذا المقصههد األخيههر وهههو مقصههد القصههّ ،تثت ه
مقاصد عخرا ،مرل :إثحا النحوة ،وإثحا الوحدانية ،وتسلية النح ﷺ ،وتهأنيس
النح ﷺ ووعدا بالنصر ،وتاوي

الكفاى بالعقاب.

وجعههل األميههر مثمههد بلههو خاتمههة هههذا المنظومههة يف الثههدي عه مقاصههد
توىة الفاتثة ،وذكهر لهها خمسهة مقاصهد ،وهه  :اإللهيها  ،والمعهاد ،والوعهد،
والوعيد ،والتعحدا  ،والشرائع ،والنحوة ،والقصّ.
و بأع بإيراد نموذ م نظم األمير مثمد بلو لمقاصهد القهرآن عو معانيه
عو مو ههوعات علههى الوملههة وعلههى التفصههيل ،يق هول األميههر مثمههد بلههو يف ذكههر
مقاصد القرآن على الوملة:
أمـــــــــا عل ْومـــــــــه أو األ ْســـــــــرار

ف ْحرهـــــــــا ون ْدرهـــــــــا اوـــــــــار

ـــر ن د ْعـــوة لـــى
والق ْصـــ فـــي الق ْ

ع ـــــــادة انلـــــــه وـــــــل وعـــــــال

ــــــول واأل ْحكـــــــا
فشـــــــرع األسـ ْ

وذكــــــــــر ْت بواعــــــــــا تقــــــــــا

ف اعـــــا الو ْعـــــ لـــــى الت ْرغ ْيـــــب

()1

وباعــــــا الوع ْيــــــ للترهيــــــب

ويقول يف ذكر مقاصد القرآن على التفصيل ،وه تحعة مقاصد:
ثـــــم معان ْيـــــه علـــــى مـــــا حـــــرروا

ســــ ْع أنْــــوا َّع فخ ْ
ــــذ مــــا قــــرروا

هــــــــــي الرب ْوبيــــــــــ والن ــــــــــوة

ــــوا
ثــــم المعــــاد ب ْعــــ ها قــــ ْ أ ْث ت ْ

( )1قصيدة مثمد بلو يف المعاين والمو وعا الت ت منها القرآن الكريم ،األمير مثمد بلو ،ص.2
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
أ ْحكامـــــــــه وو ْعـــــــــ َ وع ْيـــــــــ َ

ـــــــودَ
قصصــــــــه فدــــــــذَ م ْقصـ ْ

()1

ويقول األمير مثمد بلو يف هذا المنظومة يف ت م فاتثة الكتاب على
جميع مقاصد القرآن ومعاني ومو وعات :
ذا فد ْمـــــــت ذا فخـ ْ
ــــــذ وطـــــــابي

ف ْيمـــــا حـــــو فاتحـــــ الكتـــــاب

أمـــــا انلديـــــات فدـــــي حاســـــل

فـــــي اآلتـــــ ْين األ ْوليـــــ ْين كاملـــــ

ثـــم المعـــاد الو ْعـــ والوع ْيـــ فـــي

ملــــ لــــ ْو الــــ ْلن م ْعناهــــا ف ــــي

ن ْع ـــــــــ التع ـــــــــ ات دـــــــــر ْت

شــــرائع فــــي الم ْاــــتق ْيم شــــ ْير ْت

ـــــت
ثــــــم الن ــــــوة بأنْع ْمــــــت ولـ ْ

ـــت]
[وقشصـــا أ ْل ا ـــا بدـــا قـــ انْيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلر ْت ْ

وقصـــا األمـــم فـــي غ ْيـــر وـــر ْت

()2

لـــى وًل ال ـــال ْين فـــ ْيد ْم عـــر ْت

( )1قصيدة مثمد بلو يف المعاين والمو وعا الت ت منها القرآن الكريم ،األمير مثمد بلو ،ص.4
( )2قصيدة مثمد بلو يف المعاين والمو وعا الت ت منها القرآن الكريم ،األمير مثمد بلو ،ص.5

()67

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
رييث أ ولثثل اري يف ثثري مثثن اريقثثث اريثابث ء ثثث
املبحثثا اري ث ين :ودثثلم ء نث
اهل ثي إىل اريلقت احل ضث:
املط ثثب ال : :ودثثلم اريثثل يث حمنثثد بثثن احل ث ا ءبثثد اهلل (ت2212:ه ثث) أ ولثثل
اري يف ري:
أوًل :تروم الوالر محم بن الحاب ع ا الن وي:
ا
حهم مهع
هو الشهي مثمهد به الثها عحهد اهلل النفهوي الحهدوي الحرنهاويَّ ،
والهدا عحهد اهلل األطركمهام  ،وتركه يف األزههر تهحع تهني  ،ثهم ىجهع إلهى بهًلدا
واقتحس م جلة العلماء ،وتصدَّ ى للتدىيس يف

وع وإبادان وإلوىن ،ثم تهو َّزى

لألميههر تههعيد بهه مثمههود مههدة يف مدينههة (بههدا) عاصههمة إمههاىة (نفهه ) إحههدا
اإلماىا التابعة لاًلفة صكتو اإلتًلمية ،اتتمر الثا مثمهد يف الهوزاىة نثهو
تحع تنوا فقا ،ثم اتتقال منها وىجع إلى ا شهتغال بهالعلم والتهدىيس حتهى
عخر نثو مائة كتاب ما بي منظوم ومنروى ،وتويف تنة1364 :هه 1945م ع
ثًلث وتتي تنة م العمر(.)1
ومع كررة م لفا هذا الشي العًلمة مثمد ب الثا عحد اهلل -كمها عشهاى
إلى ذلك الشي آدم اإللهوىي -إ عنَّه لهم يعرهر علهى عكرهر م لفها ههذا العًلمهة
كما عخربين عحد التًلميذ الذي عرفتهم يف مدينة بهدا -ولعهل السهحو يف ذلهك( )1انظر :اإلتًلم يف نيويريا والشي عرمان ب فودي ،آلدم عحد اهلل اإللوىي ،ص.111 -111

()68

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
مهها عانهاا العلمههاء والكتهاب علههى يههد المسههتعمري مه التعههذيو والنفه  ،وعههدم
وجود طًلب العلهم الوهادي الثريصهي علهى جمهع الهداث العلمه والثفهاظ
علي يف ذلك العهد اإلنولي ي ا تتعماىي المظلم.
ومن مؤل اته:
 .1منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير.
 .2ملتقا ال واجر :نظمَّ ،
ولاّ فيه مها يف كتهاب (ال واجهر عه اقهداف
الكحائر) ب حور الهيرم  ،وعندي نساة من يف مكتحت الااصة.
 .3مرشدة الالحة النيويرية إلى مقاصد التثفهة الوىديهة يف معرفهة القواعهد
النثوية :وه يف  198وىقة ،وتوجد لها نساة مااوطة بمكتحة دولهة
بركينا فاتو للمااوطا يف موموعة مو و نابا برقم .67221
 .4القناعههة واإلذاعههة نظههم اإلشههاعة ألشههراط السههاعة :وهه يف  42وىقههة،
وتوجههد لههها نسههاة مااوطههة بمكتحههة جامعههة إبههادان بنيويريهها ،بههرقم:
 .sp48696والمنظومة نظم لكتاب مثمد ب عحهد الرتهول الربزنوه
المتوىف تنة1113 :هه المسمى (اإلشاعة ألشراط الساعة)(.)1

( )1انظر :المكتحة الرقمية قسم المااوطا لم تسة الفرقان للداث اإلتًلم على الشحكة العالمية.

()69

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وردت ل مؤل ات الوالر محم بن الحـاب
ثان ايا :ماائل أسول الت اير التي
ْ
ع ا :
كريهرا عنهد الشهي الهوزير مثمهد به الثها
لم ترد مسهائل عصهول التفسهير ا
عحد اهلل الحدوي كما وىد مسائل علوم القرآن ،وقد وجهد الحاحه عنهدا ثهًلث
مسائل متعلقة بعلهم عصهول التفسهير وذلهك يف منظومته المسهماة (مهنهم التيسهير
لمهه عىاد الاههوض يف التفسههير) ،وهههاكم هههذا المسههائل الههرًلث مههع التعليهه
والتثليل لما ت منت م فوائد علم عصول التفسير:
 .2ال رق بين الت اير والتأولل:
َّ
إن مسههألة التفريه بههي التفسههير والتأويههل ناقشههها العلمههاء كريه اهرا ،وهه مه
مسائل علم عصول التفسير ،وقد تح بعض الكًلم علهى ههذا المسهألة يف جههود
الشي عرمان ب فهودي وجههود الشهي العًلمهة عحهد اهلل به فهودي ،وقهد عتههم
الههوزير مثمههد به الثهها عحههد اهلل عي ا ها يف بيههان الفههرق بههي مصههالث التفسههير
والتأويل م حي اللغة وا صاًلح ،فم حيه اللغهة :به َّي الهوزير مثمهد به
الثهها عحههد اهلل َّ
عن التفسههير :يرجههع معنههاا إلههى الكشه

والحيههان لمها خفه  ،وعمها

التأويل فيرجع معناا إلى :الرجوع والكش  ،وعما يف ا صاًلح فالتفسهير -كمها
عرف الوزير مثمد ب الثا عحهد اهلل -ههو« :تعيهي معنهى اللفهظ بالوتهائا مه
القرآن والثدي واألثهر المنقهول» ،والتأويهل ههو« :حمهل اللفهظ الهذي يثتمهل
عدة معان على عحد معاني المثتملة لقوت ».

()71

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وم ه عوج ه الفههرق بههي التفسههير والتأويههل عنههد الههوزير مثمههد ب ه الثهها
عحد اهلل َّ
عن التأويهل يمكه إدىاكه بالقواعهد العقليهة باهًلف التفسهير فإنه يهدىك
بالنقل الصثيح.
ويف هههذا كله يقههول الههوزير مثمههد به الثهها عحههد اهلل الحههدوي يف منظومته
(منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير):
و ْاأل ْسل فـي الت ْ اـير هـو ا ْلك ْشـف

َّ
ـــــير لخْ ــــــو
مــــــع ْانبانــــــ لشـ

ــــوع
ق ْلــــت وفــــي الت ْأو ْلــــل الرو ْ

وا ْلك ْشــف أ ْل ا ــا ذا هــو ا ْلم ْاــموع

ت ْعيــــ ْين م ْعنــــى الل ْ ــــ با ْلوســــائل

مـــن ا ْلكتـــاب ا ْلم ْحكـــم ا ْلمـــرابل

أ ْو حـــــــ ْلا أ ْو بـــــــأثرَّ أ ْو ن ْقـــــــل

مـــن ْاألســـول األدبيـــات الـــ ول

هــــذا هــــو الت ْ اــــير ،والت ْأو ْلــــل:

ح ْملدــــم الل ْ ــــ الــــذي ل ْحتمــــل

معـ َّ
ـــان ثــــم منْــــه ل ْلــــ ْعض وقـ ْ
ـــف

هـذا هــو الت ْأولــل فــا ْقف مــا وسـ ْ
ـف

ل ْعـــــــرد با ْلقواعـــــــ ا ْلع ْقليـــــــ

ـن غ ْيــر ع ْكـ َّ
ـس م ْع ل ـ
تـ ْـأو ْللد ْم مـ ْ

()1

( )1منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير ،الوزير مثمد ب الثا عحد اهلل ،نساة مااوطة موجودة
بمكتحة الحاح الااصة ،ص.2

()71

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .1انقاا الت اير لى الت اير النقلي (المأثور) والعقلي (الت اير بالرأي):
وم مسائل عصول التفسير الت وىد يف منظومة الوزير مثمد به الثها
عحد اهلل (منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير) مسألة «انقسام التفسهير إلهى
النقل والعقل »؛ فهاألول ههو التفسهير الهذي يهدىك إ بالنقهل عمه ىواا عه
النح ﷺ ،مرل :عتحاب ن ول القهرآن والناته والمنسهوخ و يرهمها؛ إذ التفسهير
شهادة على اهلل بأن عنى هبذا اللفظ كذا ،فًل يووز إ بالرواية.
والقسم الراين هو التفسير العقل وهو الذي يسمى به(التأويهل) ،وههو جهائ
وممك لم عرف القواعد العربية؛ ألن متعل بالدىاية الرواية ،لك

يوهوز

الاوض في إ لم اكتملس في شروط التأويل المعروفة وهه شهروط المفسهر
الموتهههد الت ه تههح بياحهها عنههد الثههدي ع ه جهههود الشههي عرمههان ب ه فههودي
والشي عحد اهلل ب فودي.
يقول الوزير مثمد ب الثا عحهد اهلل يف بيهان انقسهام التفسهير إلهى التفسهير
النقل والعقل عو التفسير بالرعي:
ًل بن ْق َّ
ـــــن ذو ْلـــــه ل ْاـــــل
ـــــل ع ْ

وهــو( )1علــى ق ْاــم ْين مــا ًل ل ـ ْ رِ

( )1ثم على قسمي -عي التفسير -وهو ما

يدىك إ بالنقل كأتحاب الن ول .والتأويل وهو ما يمك

إدىاك بالقواعد العربية فهو مما يتعل بالدىاية.

()72

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وذا كأ ْســــــ اب النــــــ ول وســــــ ا
ْدراكــــــه م ْمكــــــن با ْلقواعــــــ

()1

وثــــاني ا ْلق ْاــــم ْين ت ْأو ْلــــل ســــ ا
ا ْلعربيـــــــــــ بـــــــــــال تعانـــــــــــ

وبا ْل رالـــــــــــ لـــــــــــه تعلـــــــــــق

والاــــر فــــي وــــوااَ( )2محقــــق

بـــالر ْأي مـــع شـــروطه ا ْلم ْعـــرود

()3

دون الت اســــــير بــــــال وقــــــود

وكا ْلشــــــدادة علــــــى ا وــــــر

الت ْ اـــــير وا ْلق ْطـــــع بأنـــــه عنـــــى

بدـــــذَ الل ْ ظـــــ هـــــذا ا ْلم ْعنـــــى

وهـــو ميفـــوا بتوقيـ َّ
ــف( )4عنـــى
ْ

()5

 .2قواع ل معرف الوووَ والنظائر ل القر ن عن الم ار:
والمسألة الرالرة الت وىد

عند الوزير مثمد ب الثا عحد اهلل م

مسائل علم عصول التفسير (معرفة الوجوا والنظائر للمفسر) ،وقد تعرض لها
الشي عحد اهلل ب فودي يف منظومت (مفتاح التفسير) كما تح يف المحث األول

( )1عي :التأويل -يدىك -بالرعي دون التفسير؛ أل َّن التفسير كشهادة على اهلل وقاع بأن عنى هبذا اللفظ هذا
المعنى.
( )2عي :التأويل بالرعي دون التفسير.
(َّ )3
ألن التفسير كشهادة على اهلل وقاع بأن عنى هبذا اللفظ هذا المعنى.
( )4عي :و يووز -عي التفسير -إ بتوقي ؛ ولذا ج م الثاكم َّ
بأن تفسير الصثاب مال اقا يف حكم
المرفوع ،والتأويل ترجيح ألحد المثتمًل بًل قاع فا تفر.
( )5منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير ،الوزير مثمد ب الثا عحد اهلل ،ص.18

()73

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
م هذا الحث  .وه م قواعد علم عصول التفسير المهمة؛ ألن يوو على
المفسر عن يعرف معاين اللفظ الواحد وعوجه ونظائرا يف القرآن ،وم نماذ
هذا المحث

-عي الوجوا والنظائر يف القرآن -معرفة معاين لفظ (الهدا) يف

القرآن ،فإن وىد في بسحعة عشر معناى عو وج اها كما يقول الوزير مثمد ب
الثا عحد اهلل يف منظومت (منهم التيسير لم عىاد الاوض يف التفسير):
م ْعرفـــــــ ا ْلووـــــــوَ والنظــــــــائر

ــــن أكــــابر
ــــوع م يــــ وــــار ع ْ
ن ْ

أتــى فــي الــذكْر

علـــــى وو َّ
ـــــوَ ســـــ ْع َّ وع ْشـــــر

منْدـــــا الث ـــــات الـــــ ْلن وا ْل يـــــان

والر ْســـل وا ْلك ْتـــب كـــذا ْان ْلمـــان

وهكـــــذا الـــــ عار ثـــــم ا ْلم ْعرفـــــ

ــن ســ
وعــ ْان ْســال لــ ْلد ْم م ْ

كــــــذاِ اًل ْســــــت ْرواع و ْان ْلدــــــا

ـــــر ن لــــــا عــــــال
ت ْوح ْيــــــ وا ْلقـ ْ

ــــن وووهدــــا الن ــــي والاــــن
وم ْ

ــــوراة ثـــــم الت ْوبـــــ
وا ْلحيفـــــ التـ ْ

وقـــ ْ أتـــى ْان ْرشـــاد فيدـــا فـــا ْعلم

َّ
ــــور نـــــم
ثـــــم علـــــى ْأووـــــه الاـ ْ

ـن ذل ـ ا ْلدــ
مـ ْ

()74

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املط ب اري ين :ودلم اريدك لر /حمند كبري يل س أ ولل اري يف ري:
أوًل :الايرة الذاتي للستاذ ال كتور /محم ك ير لونس:
ا
هو األتتاذ الدكتوى مثمد كحير يونس ب مثمد به حموهم ،مه مواليهد
تههنة1953 :م ،ول هد يف مثليههة مههوب يف و يههة عدمههاوا بدولههة نيويريهها ،وهههو م ه
مشهاهير المتاصصههي يف الدىاتهها القرآنيههة يف نيويريهها وعكرههرهم تألي افها يف هههذا
الثقل الوليل ،دىع عو ا على يد والدا مودب يونس ،ثم انتقل إلى الشهي عبه
الفتح اليروي بمدينهة ميهدو ري يف و يهة برنهو ،وهنهاك دىع ا بتدائيهة وتاهر
منها تنة1971 :م ،ثم واصل دىاتهت الرانويهة يف مدىتهة العلهوم العربيهة بمدينهة
كانو وتار منهها تهنة1975 :م ،ثهم التثه بوامعهة بهايرو بو يهة كهانو نفسهها،
حيهه حصههل علههى شهههادة الحكههالوىيوع بقسههم الدىاتهها اإلتههًلمية تههنة:
1981م ،ثهههم دىجهههة الماجسهههتير تهههنة1983 :م بالوامعهههة نفسهههها ،ثهههم دىجهههة
الدكتوىاا يف الدىاتا اإلتًلمية تنة1992 :م ،بوامعة بايرو كذلك.
مؤل اته و نتاواته الع ْلمي :
َّ
إن األتتاذ الدكتوى مثمد كحير يونس مم زىق اهلل شدة الصرب والتثمل
يف الماالعهها والقههراءة ،ونههتم عهه ذلههك كرههرة م لفاتهه العلميههة وعكررههها يف
تاصص العلم (الدىاتا القرآنية) ،وم تلكم الم َّلفا الت كتحهها األتهتاذ
الدكتوى مثمد كحير يونس:
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .1دىاتا يف عصول التفسير( .ماحوع َّعو ا بكلية الدعوة اإلتًلمية بليحيا
يف طرابلس ،تنة2112 :م ،ثم طحع عي ا ا بهداى األمهة يف نيويريها ،تهنة:
2116م).
 .2عتس فنيهة لإلعوهاز الحيهاين يف القهرآن الكهريم( .ماحهوع بهداى األمهة يف
نيويريا ،تنة2116 :م).
 .3مههنهم الحيههان القههرآين؛ تههمات وخصائص ه ( .ماحههوع بههداى اب ه مسههعود
بالقاهرة ،تنة2111 :م).
 .4الشهههرح المو هههوع لمقدمهههة ابههه تيميهههة يف عصهههول التفسهههير ( .يهههر
ماحوع).
 .5عتس عامة لحناء الموتمع الصالح يف القرآن الكريم( .ماحوع).
 .6عصههول اإليمههان يف القههرآن الكههريم( .ماحههوع بالمعهههد العههالم للفكههر
اإلتًلم  ،مكتو نيويريا ،و ية كانو ،بدون تاىي ).
 .7التفسير المو وع آليا األحكام يف القرآن ( .ير ماحوع).
 .8محاحههه يف عصهههول الفقههه ( .ماحهههوع بهههداى الصهههفوة بالقهههاهرة ،تهههنة:
2117م).
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
بالحدعههة علههى ههوء الكتههاب والسههنة( .ماحههوع بههداى الصههفوة

 .9التعريه

بالقاهرة ،تنة2117 :م).
ثان ايا :التعرلف بيفدود األستاذ ال كتور /محم ك ير لونس ل أسول الت اير:
 .2دراسات ل أسول الت اير:
َّ
إن هذا الكتاب هو عول جهد قام ب األتهتاذ الهدكتوى مثمهد كحيهر يف علهم
عصههول التفسههير ،وتههوف يعههرف الحاح ه هبههذا الكتههاب ويلا هّ ق ههاياا وعهههم
األفكاى الت ت َّارها الم ل

ومنهو الهذي تهاى عليه يف كتابهة الكتهاب ،وذلهك

على النثو اآليت:
أ -مق م الكتاب:
ت منس مقدمة الكتاب الثدي ع عهمية علهم التفسهير ،وعشهاى الم له
إلههى عنه عم العلههوم اإلتههًلمية كلههها ،ومنه تفرعههس العلههوم كلههها؛ كعلههم التوحيههد
والعقيههدة ،وعلههم الفقهه والشههريعة ،وعلههم اللغههة وقواعههدها ،وعلههم األخههًلق
والسلوك ،و يرها م عمها علوم اإلتًلم.
ثم عشاى إلى َّ
عن دىاتة القرآن الذي هو كتاب اهلل تعالى وتدبرا بد لها مه
وابا تقوم علهى عصهول شهرعية وقواعهد علميهة لكه تمنهع الاهائض فيهها مه
الااأ وال لل ،والوقوع يف توء الفهم ،وت م ل صهثة الفههم وإصهابة القهول،
وقد عيد الم ل
وقول .

()77

ههذا الكهًلم بأدلهة مه القهرآن والسهنة ليهربه علهى صهثة ىعيه

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ومما ت منت مقدمة هذا الكتاب تحو تأليف  ،حي
كحير َّ
عن تحو تألي

ذكر الدكتوى مثمد

هذا الكتاب هو شيئان ذكرهما:

 انشغال بتدىيس علم التفسير لاهًلب الوامعهة اإلتهًلمية المتاصصهيبالنيور ،فف َّكر يف كتابة مذكرة تساعدا على ذلك ،فكانس فكرة تألي

الكتاب.

 قلة المراجع المتاصصة يف هذا المادة ،فهأىاد عن يومهع لنفسه ولاًلبهمفتاحها ألبهواب
مذكرة علمية يف عصول هذا العلم ليستعي هبا يف دىوته لتكهون
ا
هذا العلم ومسائل .
ثم ذكر الدكتوى مثمد كحير قلة المصادى والمراجع لعلم عصول التفسهير،
َّ
وعن م عىاد عن يومع مها يتعله هبهذا العلهم الوليهل فعليه عن يسهتعي بم َّلفها
بعض العلوم اإلتًلمية ،وه :
 كتـــب علـــو القـــر ن :ككتهههاب الربههههان لل ىكشههه  ،واإلتقهههان لإلمهههامالسيوط .
 مقــ مات كتــب الت اــير :كمقدمههة تفسههير الاههربي ،وابهه كريههر ،وابههعاشوى ،والشنقيا .
 مؤل ات أسول الت اير واس  ،وهه قليلهة ،ذكهر الهدكتوى مها كتهو فيههاقديما وحدي ارا.
ا
ذكههرا لمحاحهه هههذا العلههم :الرتههالة
 مؤل ــات أســول ال قــه ،وعكررههها اللشافع  ،والموافقا للشاطح .
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وأما أه اد كتاب هذا الكتاب فق أوضحدا الـ كتور /محمـ ك يـر لـونس
ل ثال نقال:
 -التعري

بعلم عصول التفسير ،مع ا هتمام بالربهنهة علهى حويهة قواعهدا

وعصول .
 -اإلكرههاى م ه

ههرب األمرلههة التاحيقيههة الت ه تو ههح القواعههد واألتههس

النظرية لهذا العلم.
 بيههان القواعههد واألتههس المنهويههة للتعامههل مههع عصههول علههم التفسههيروقواعدا.
ثم عشاى الم ل

إلى هيكل الكتاب ومثتويات وخًلصة ما تشتمل علي

عبواب الكتاب الرمانية ،كما تيأيت يف النقاة التالية إن شاء اهلل.
ب -محتولات الكتاب وأبوابه الثماني :
و ههع الههدكتوى مثمههد كحيههر يههونس هههذا الكتههاب علههى نظههام األبههواب
والفصول ،فوعل لكل باب فصهول المتعلقهة به  ،وقحهل الشهروع يف كتابهة عبهواب
عرف في بعلم عصول التفسهير وذكهر نشهأت وتاهوىا
مهما َّ
الكتاب كتو ل تمهيدا ا ًّ
والمراحههل الته مه َّر هبهها ،ثههم ذك هر فكرته يف تصههني

عصههول التفسههير ومصههادىا،

معتمههدا ا يف ذلههك علههى شههي اإلتههًلم اب ه تيميههة .وبعههد هههذا التمهيههد واألبههواب
للكتاب ختم الكتاب بااتمة نفيسة ت منس عهم نتائم الكتهاب ،وفيمها يهأيت ذكهر
عبواب الكتاب وفصول كما ذكرها الم ل
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يف مقدمة الكتاب:

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ال اب األول :ل ت اير القر ن بالقر ن ،وفي تتة فصول:
ال صل األول :تفسير المومل بالمحي .
ال صل الثاين :تفسير العام بالااص.
ال صل الثالا :تفسير المال بالمقيد.
ال صل الرابع :تفسير المنسوخ بالنات .
ال صل الخامس :الومع بي القراءا .
ال صل الااد  :تفسير القرآن على وء مقاصدا.
ال اب الثاين :ل ت اير القر ن بالان  :وفي فصًلن:
ال صل األول :يف التعري

بالسنة ومكانتها.

ال صل الثاين :يف عوج بيان السنة للقرآن.
ال اب الثالا :ل ت اير القر ن بأقوال الصحاب  ،وفي فصًلن:
ال صل األول :يف التعري

بالصثابة وبيان ف لهم ومكانتهم.

ال صل الثاين :يف حوية تفسير الصثابة وعنواع .
ال اب الرابع :ل الت اير باللي  ،وفي خمسة فصول:
ال صل األول :التعري
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باللغة العربية ودوىها يف التفسير.

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ال صل الثاين :يف األتاع المعوم للتفسير.
ال صل الثالا :يف األتاع الد ل للتفسير.
ال صل الرابع :يف األتاع النثوي للتفسير.
ال صل الخامس :يف األتاع الحًل
ال اب الخامس :ل انسرائيليات وم
ال صل األول :التعري

للتفسير.
حيفيتدا ل الت اير ،وفي فصًلن:

باإلترائيليا وعهم ىواهتا ومناهوهم يف الرواية.

ال صل الثاين :قيمة اإلترائيليا وما يووز ىوايت منها وما يووز.
ال اب الااد  :ل الت اير بالرأي واًلوتداد ،أو العقل ،وفي فصًلن:
ال صل األول :يف التعري

بمصالح الرعي وا جتهاد والعقل.

ال صل الثاين :يف حوية التفسير با جتهاد والرعي عو العقل.
ال اب الاابع :ل الت اير العلمي ،وفي ثًلثة فصول:
ال صل األول :يف التعري
ال صل الثاين :مواق

بالتفسير العلم ونشأت وتاوىا.

العلماء تواا التفسير العلم .

ال صل الثالا :الشروط وال وابا لقحول التفسير العلم وعرض بعض
نماذج .
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ال اب الثامن :ل الت اير انشاري ،وفي فصًلن:
ال صل األول :التعري

بمصالح التفسير اإلشاىي ومواق

العلماء من .

ال صل الثاين :شروط األخذ بالتفسير اإلشاىي و وابا وعرض بعض
نماذج .
ب -تصنيف أسول الت اير عن ال كتور /محم ك ير لونس:
بعد عرض عبهواب كتهاب (الدىاتها يف عصهول التفسهير) يثسه للحاحه
تو يح فكرة تصني

عصول التفسير عند الدكتوى مثمد كحير يونس؛ َّ
ألن ذلك

هو الغرض المنشود م وىاء التعري
وكما هو معروف َّ
عن تصني
بههي م ه ع َّل ه

بوهود الرجل يف علهم (عصهول التفسهير)،

عصول التفسير ومو وعاهتا ممها كرهر فيه الاهًلف

يف هههذا العلههم م ه المعاص هري ؛ لعههدم و ههوح معههالم هههذا العلههم

ومحاحر بشكل كحير.
إن الدكتوى مثمد كحير يونس يرا َّ
َّ
عن عصول التفسير قسمان:
القام األول :األسول األسلي ألسول الت اير ،وه عىبعة:
 تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بأقوال الصثابة. -تفسير القرآن باللغة العربية.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
القام الثاين :األسول ال رعي للت اير ،وه عىبعة عي ا ا:
 تفسير القرآن باإلترائيليا . تفسير القرآن با جتهاد والرعي عو بالعقل. تفسير القرآن بالعلم( .التفسير العلم ). تفسير القرآن باإلشاىة( .التفسير اإلشاىي).د .م دو مصـطلل (أسـول الت اـير) وموضـوعاته وثمرتـه عنـ الـ كتور/
محم ك ير لونس:
يرا الدكتوى مثمهد كحيهر يهونس َّ
عن العلمهاء القهدماء لهم يهتمهوا بتعريه
عصول التفسير و تاصيص بتألي

مستقل ،وإنما دىتوا محاحر يف كتهو علهوم

القرآن ،وذكر َّ
عن اب تيمية عول م عفرد هذا العلم بالتألي  ،وهو الذي حهاول عن
يذكر ما يشح تعري افا لهذا العلم ،حي قال يف مقدمة كتاب « :عمها بعهد :فقهد تهألن
بعض اإلخوان عن عكتو ل مقدمهة تت هم قواعهد كليهة ،تعهي علهى فههم القهرآن
ومعرفههة تفسههيرا ومعانيه  ،والتمييه يف منقههول ذلههك ومعقوله ب هي الث ه وعنههواع
األباطيل ،والتنحي على الدليل الفاصل بي األقاويل».
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
اتتنحا الدكتوى مثمد كحير يونس م كًلم اب تيمية الساب تعري افها لعلهم
عصول التفسير حي قال يف تعريف « :قواعد كلية تعهي علهى فههم القهرآن الكهريم
ومعرفة تفسيرا ومعاني والتميي بي الث والحاطل يف منقول ومعقول »(.)1
وعرف بتعري

آخر حي قال« :فأصول التفسير هو العلم الذي يحث ع

األتس والقواعهد العامهة الته تعهي علهى فههم القهرآن الكهريم ومعرفهة تفسهيرا،
والتميي بي الصثيح والحاطل من »(.)2
هههذا ،ولههم يك ه الههدكتوى مثمههد كحيههر يههونس وحيههدا ا يف اتههتقاء مفهههوم
(عصول التفسير) م كًلم اب تيمية ،بل شاىك يف ذلك جم فير ،ومهنهم :خالهد
ابه عحههد الههرحم العههك يف كتابه (عصههول التفسههير وقواعههدا) ،والههدكتوى فهههد
الروم يف كتاب (عصول التفسير ومناهو ) ،وصاحو كتهاب (بثهوث يف عصهول
التفسههير) ،والههدكتوى مسههاعد الايههاى يف كتابهه (التثريههر يف عصههول التفسههير).
والههدكتوى عل ه العحيههد يف كتاب ه (تفسههير القههرآن الكههريم عصههول و ههوابا )،
وعحد الث القا

يف كتاب (التيسير يف عصول التفسير) و يرهم.

وقد انقسم الم لفون المعاصرون الذي تأثروا بمفهوم عصول التفسير عند
اب تيمية -وهم الذي تح ذكر عتمائهم -إلى قسمي :
( )1دىاتا يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.16
( )2دىاتا يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.16
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
القاــم األول :الههذي تههأثروا ب ه علههى مسههتوا اللفههظ؛ فتحنَّ هوا يف تعريفههاهتم
لمفهوم عصهول التفسهير نفهس عحهاىا ابه تيميهة ،وهمها الهدكتوى مثمهد كحيهر
يونس يف كتاب (الدىاتا يف عصول التفسير) ،وعصهام خ هر يف كتابه (محاحه
يف عصول التفسير).
القام الثاين :الذي تأثروا ب على مستوا المعنهى :حيه شهكلس عحهاىا
اب تيمية ومحاح كتاب مادة التعري

عندهم على الثقيقة ،وه عكرر تعريفها

المعاصههري ألصههول التفسههير يههر الكتههابي السههابقي للههدكتوى مثمههد كحيههر
يونس(.)1
وقههد عىجههع الههدكتوى مثمههد كحيههر يههونس مو ههوعا عصههول التفسههير
وعناصرا إلى شيئي :
 .1الحث ع مصادى تفسير القرآن الكريم والتميي بي الصثيح والحاطهل
منها.
 .2الحث ه ع ه القواعههد والمحههادة الصههثيثة الت ه ت ه دي إلههى المعرفههة
الصههثيثة لمعههاين القههرآن الكههريم ،وبعحههاىة عخههرا :المنهويههة الصههثيثة لتههدبر
معاين القرآن الكريم.
( )1انظر :عصول التفسير يف الم لفا  ،وحدة عصول التفسير بمرك تفسير للدىاتا القرآنية ،ص-121
.128
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ويرجع الدكتوى مثمد كحير يونس ثمهرة دىاتهة علهم عصهول التفسهير إلهى
معرفة الاريقة الصثيثة لتفسهير القهرآن الكهريم وتهدبرا والتمييه بهي الصهثيح
والااأ والث والحاطل م التفاتير.
 .1الشر الموضوعي لمق م ابن تيمي ل أسول الت اير:
أ -التعرلف بدذا الكتاب ومحتولاته ومندج مؤل ه فيه:
هذا هو الوهد الراين الذي قام به األتهتاذ الهدكتوى مثمهد كحيهر يهونس يف
موال علم عصول التفسير ،وذلك بعد تأليف لكتاب (دىاتا يف عصول التفسهير)
شهرحا مو هوع ًّيا وجيه ا ا ،وكهان
بسنوا كريرة ،فرعا عن يشرح مقدمة اب تيميهة
ا
عصل مادة هذا الكتاب عحاىة ع مثا هرا ودىوع علقاهها األتهتاذ الهدكتوى
مثمههد كحيههر يههونس يف دوىة عقامههها مرك ه الث ههاىة اإلتههًلمية وحههواى األديههان
والرقافا بوامعة بايرو كنو بدولة نيويريا .وقهد عكمهل الهدكتوى مسهودة الكتهاب
ومااوطتههه يف ههههذا العهههام المهههيًلدي2121 3 15 :م ،الموافههه للتهههاىي
الهوري1442 8 2 :هه .والشرح ما زال يهر ماحهوع ،ويثهاول الحاحه مهع
األتتاذ الدكتوى مثمد كحيهر يهونس يف طحاعته وإخراجه إن يسهر المهولى -عه
وجل -ذلك يف عيام قادمة بإذن اهلل تعالى.
يقول األتهتاذ الهدكتوى مثمهد كحيهر يهونس يف مقدمهة ههذا الشهرح« :فههذا
شههرح وجيهه لكتههاب (مقدمههة يف عصههول التفسههير) لشههي اإلتههًلم عحمههد بهه
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عحههد الثلههيم به تيميههةؒ

 ،تههلكس فيه مههنهم الشههرح المو ههوع ؛ لههذلك

قسههمس صههلو الحث ه إلههى مثههوىي ؛ األول :يف الق ههايا والمسههائل األصههلية.
الراين :يف الق ايا والمسائل الفرعية ا تتارادية ،حسحما ههو مهذكوى يف الااهة،
وقسمس كل مثوى إلى مسائل وق ايا ،عذكهر فيه نهّ كهًلم شهي اإلتهًلم ،ثهم
عتحعههه بالشهههرح والتعليههه  .فمههها يف ههههذا المهههذكرة مههه خيهههر وصهههواب فمههه اهلل
ع وجهل ،-ومها كهان فيه مه تهوا ذلهك فمنه ومه الشهياان ،وعتهتغفر اهللمن »(.)1
وعما الق ايا والمسائل األصلية لمقدمة شي اإلتهًلم ابه تيميهة يف عصهول
التفسير كما اتتارجها الدكتوى مثمد كحير يونس الت تمرل الفصل األول مه
فصل الكتاب ،فه :
 -التعري

بعلم عصول التفسير.

 بيان عهمية علم التفسير والثاجة إلي . التفسير يف عهد النح ﷺ والصثابة والتابعي . -بيان عصول التفسير جملة (عو مصادىا ،عو طرق  ،عو عدلت ...إل ).

( )1الشرح المو وع لمقدمة اب تيمية يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.2
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 اخهههتًلف الصهههثابة والتهههابعي يف التفسهههير( :قلتههه  -عتهههحاب  -وعنهههواعاختًلفهم).
 ا خهههتًلف يف التفسهههير النقلههه وا تهههتد ل (نقهههد التفسهههير النقلهههوا جتهادي).
 عمرلة التأويًل الحاطلة عو ما يعرف بهمصالح ( رائو التفسير).وعمها الق ههايا والمسههائل الفرعيههة ا تههتارادية الته اتههتارجها الههدكتوى
مثمد كحير يونس ،وه الفصل الراين م فصل الكتاب ،فه :
 العلم :صثيث وزيف . -تصني

األلفاظ والكلما حسو د لتها يف اللغة وعمرلتها.

 د لة عتماء اهلل تعالى على صفات .-د

عحاىا الصثابة والتابعي يف بيان تحو الن ول.

 بي عموم اللفظ وخصوص السحو. عهمية معرفة عتحاب الن ول. تعدد األتحاب واتثاد النازل (عو تكراى ن ول اآلية). عهمية معرفة عتلوب الت مي يف القرآن ودوىا يف التفسير. -الثاجة إلى جمع عحاىا السل
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يف التفسير.

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 الو ما ي ار الناع إلى معرفت يف التفسير واألحكام. -اإلترائيليا والموق

العلم منها.

 جواز الااأ يف الثدي الذي ظاهرا الصثة ما لم يومع علي . اإلجماع يرفع احتمال وقوع الااأ يف الثدي اآلحادي. اإلجماع المعترب هو إجماع عهل كل ف يف فنهم. عدم وجود الدادف يف القهرآن عو ندىته (وههو مه وجهوا إعوهاز القهرآناللغوي والحياين).
وهكذا ىتو األتهتاذ الهدكتوى مقدمهة ابه تيميهة يف عصهول التفسهير حسهو
مو ههوعاهتا ،ونقههل الههدكتوى مثمههد كحيههر نصههوص اب ه تيميههة المتعلقههة هبههذا
المو ههوعا وعتحعههها بشههرح وتعليقاتهه النفيسههة كمتاصههّ يف الدىاتهها
القرآنية وعصول التفسير ،ولقد عجاد وعفاد فيمها ته َّارا وكتحه يف ههذا المو هوع،
وقدَّ م خدمة الية لهذا الرتالة العظيمة لشي المسلمي عحمهد به عحهد الثلهيم
اب تيمية الثراين.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ب -مق م ابن تيمي ل أسول الت اير كما لراها األستاذ الـ كتور /محمـ
ك ير لونس:
ب ه َّي األتههتاذ الههدكتوى نظرت ه إلههى مقدمههة اب ه تيميههة يف التمهيههد الههذي كتح ه
لشرح لهذا المقدمة ،وذلك بعد عن كتو ترجمة وجي ة للم ل  ،فقهال« :تعتهرب
(مقدمههة عصههول التفسههير) لشههي اإلتههًلم ابه تيميههة مه عوائههل مهها كتههو يف علههم
هبههذا

عصههول التفسههير ،وقههد تكههون ه ه عول مهها كتههو يف هههذا الف ه  ،فهههوؒ

المقدمة يعترب م عوائل م عتهم يف اتتقًلل هذا العلهم مه علهم عصهول الفقه !
مستقًل يرها»(.)1
ًّ
و ععرف قحل هذا الرتالة عن كتو يف هذا الف كتا ابا
ولقد عشهاد األتهتاذ الهدكتوى مثمهد كحيهر يهونس بأهميهة ههذا المقدمهة يف
عصول التفسير يف عدة نقاط ،عذكرها بنّ كًلم  ،وه :
 .1عحا عصلس لعلم عصول التفسير :وكان قحل ذلك إنما يوظ

المفسهرون

معاىفهم ع قواعد علم عصول الفق  ،وما عرفوا م علم علوم القرآن.
 .2عحههها و هههعس نهههواة لعلهههم منهههاهم المفسهههري  :وذلهههك بنقهههدا لمنهههاهم
المفسري الذي قحل على وء علم عصول التفسير.
 .3عحا و عس نواة كذلك لعلم عتحاب اختًلف المفسري .

( )1الشرح المو وع لمقدمة اب تيمية يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.3
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .4عحا و عس النواة كذلك لعلم قواعد التفسير ولفرعه  :قواعهد الدجهيح
عند المفسري .
 .5عحا و عس النواة لنشوء علم نقد العلم ،عو ما يسمى اآلن بعلم (فلسفة
المعرفة .)EPISTIMOLOGY
 .6عحهها حههرى وناقشههس بعههض األصههول اللغويههة؛ كمسههألة :الت ههمي ،
وتقسيم األلفاظ يف د

هتا ،وحسو عمومها وشمولها ،وما بينها مه الهتًلزم يف

الد لة.
ولكرههرة عهميههة هههذا المقدمههة يف عصههول التفسههير لشههي اإلتههًلم ابه تيميههة
كما يذكر ذلك األتتاذ الدكتوى مثمد كحيهر يهونس -عشهاد هبها وتهأثر هبها كريهرم العلماء يف القديم والثدي ؛ ومنهم يف القديم :تلميذ شي اإلتًلم اب تيمية
الثافظ عبو الفداء إتماعيل ب كرير الدمشق يف مقدمهة تفسهيرا ،والشهي جمهال
الههدي القاتههم يف تفسههيرا (مثاتهه التأويههل) ،والشههي مثمههد بهه عحههد اهلل
خصوصههها يف النهههوع الثهههادي
ال ىكشههه يف كتابههه (الربههههان يف علهههوم القهههرآن)
ا
واألىبعي الذي عقدا يف «معرفهة تفسهيرا وتأويله » ،وجهًلل الهدي السهيوط يف
كتاب ه (اإلتقههان يف علههوم القههرآن) نقههل عن ه يف عمههاك كريههرة م ه هههذا الكتههاب،
خصوصا يف النوع الرام والسحعي يف «معرفة شروط المفسر وآداب ».
ا
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
وعما الذي عشادوا بمقدمة اب تيميهة وتهأثروا هبها يف العصهر الثهدي -كمها
ذكرهم الدكتوى مثمد كحير يونس -فههم :الهدكتوى مثمهد حسهي الهذهح يف
كتاب (التفسير والمفسرون) يف الفصول األولى مه الكتهاب ،والهدكتوى الشهي
مثمههد مثمههد عبههو شهههحة يف كتاب ه (اإلتههرائيليا والمو ههوعا يف التفسههير)،
مثمد ب عمر ب تالم بهازمول،

والشي

مثمد ب صالح العريمي  ،والشي

والشي

صالح ب عحد الع ي آل الشي  ،والدكتوى مساعد ب تليمان الاياى،

و يرهم(.)1
ب -م دو (أسول الت اير) من والل مق مـ ابـن تيميـ كمـا لراهـا محمـ
ك ير لونس:
ّ كهًلم ابه تيميهة يف افتتاحيهة مقدمته
نقل الهدكتوى مثمهد كحيهر يهونس نه َّ
واعتربههها تعري افهها لمصههالح علههم عصههول التفسههير ومو ههوعات وبياناهها لألصههول
والمصادى العامة لعلم التفسير ،وبيا انا كهذلك للقواعهد الكليهة والمنهويهة الته يهتم
م خًللها تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وباللغة العربية ،وذكهر َّ
عن كهًلم ابه تيميهة
هذا حدد عهم وظائ

علم عصول التفسير ،ودوىا يف نقد علم التفسهير ههو تأتهيس

القواعد المنهوية العلمية لنقد علم التفسير؛ وهبهذا المنهويهة العلميهة اىتقهى شهي
اإلتًلم ب تيمية -كما يقهول مثمهد كحيهر يهونس -بالتفسهير مه موهرد (معهاىف)

( )1الشرح المو وع لمقدمة اب تيمية يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.5 -3
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
عامة إلى (علم) وذلك َّ
علمها إ بعهد إقامتهها علهى
عن المعهاىف اإلنسهانية تصهير ا
عصههول وقواعههد منهويههة مناقيههة فاري هة ،يههتم احتكههام الماتلفههي إليههها ،ويههتم م ه
خًللها التميي بي الصثيح والحاطهل مه ذلهك العلهم .اتهتنحا األتهتاذ الهدكتوى
مثمد كحير يونس َّ
كل هذا م قول ابه تيميهة يف افتتاحيهة مقدمته حيه قهال« :عمها
بعد :فقد تألن بعض اإلخوان عن عكتو ل مقدمة تت م قواعد كليهة ،تعهي علهى
فهم القرآن ومعرفة تفسيرا ومعانيه  ،والتمييه يف منقهول ذلهك ومعقوله بهي الثه
وعنواع األباطيل ،والتنحي على الدليل الفاصل بي األقاويل؛ فإن الكتو المصنفة يف
التفسير مشثونة بالغ والسمي  ،والحاطل الوا ح والث المحي »(.)1

وخًلصة ما ت همن ههذا الهنّ مه كهًلم ابه تيميهة -كمها ذكهر الهدكتوى
مثمد كحير يونس -عىبعة عموى ،وه :
األول :التعري

بعلم عصول التفسير؛ وهو قول ؒ

« :قواعد كلية تعهي

على فهم القرآن ومعرفة تفسيرا ومعاني ».
الثاين :تثديد عهم وظائ

هذا العلم ودوىا يف نقد علم التفسير.

الثالا :تقرير عنواع التفسير ،وهما :تفسير بمنقول ،وتفسير بمعقول.
الرابع :بيان عنواع الكتو المصنَّفة يف التفسهير :حيه فيهها الحاطهل الوا هح
والث المحي (.)2
( )1مقدمة اب تيمية يف عصول التفسير ،عحمد ب عحد السًلم ب تيمية ،ص.5
( )2الشرح المو وع لمقدمة اب تيمية يف عصول التفسير ،مثمد كحير يونس ،ص.7 -6
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املط ب اري ريا :ودلم حمند كبري بن حمند (وبل رف دة) أ ولل اري يف ري:
أوًل :الايرة الذاتي لمحم ك ير بن محم (أبو رفي ة):
ا
هههو مثمههد كحيههر به مثمههد األول به شهعيو وهههو جههدا الرههاين المعههروف
بههه(ماد و  )Madugu-واشتهر عترت به(آل محون تهيًل ،)Gambon Tela -
وكنيت عبو ىفيدة ،وينسو بههالسلف األثري .نشأ عبهو ىفيهدة مثمهد كحيهر علهى يهد
عبوي وهما :مهالم مثمهد وحاجهة خديوهة ،فعنه والهدا بدبيته مهع مسهاعدة عمه
على ذلك ،حتى تويف والدا بتاىي (1988 6 11م) تقري احا.
مؤل اته:
كان األتتاذ مثمد كحير عبو ىفيدة مم كتو اهلل لهم تهرعة التهألي

وحهو

تنوعههس م َّلفاتهه يف العلههوم اإلتههًلمية يف ماتلهه
العلههم وعهلهه  ،وقههد َّ

العلههوم

كالتوحيد والعقيدة والفق والدىاتها القرآنيهة وهه عكررهها؛ وقهد مهال األتهتاذ
إليها ألحا تادم كتاب اهلل تعالى ،وم هذا الم لفا :
 .1الوا ح يف علهوم القهرآن (يف ثًلثهة عجه اء) ،طحهع الوه ء األول والرهاين
طحعا كريرة.
 .2فصول التيسير منظومة يف عصول التفسير( .ماحوعة).
 .3بغية الصحيان منظومة يف علوم القرآن( .ماحوعة يف  71بيتاا).
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 .4طرق الغفران يف اختصاى علوم القرآن ( .ير ماحوع).
 .5دىة الحيههان منظومههة يف نيههل ف ههل القههرآن( .منظومههة ماحوعههة يف 115
بيتاا).
 .6إىشاد العقول إلى علم األصهول( .يف ثًلثهة عجه اء ،طحهع الوه ء األول
منها).
 .7شرح المنظومة الًلمية يف األصول ا عتقادية( .ماحوع).
ثان ايا :التعرلف بيفدود محم ك ير بن محم (أبو رفي ة) ل أسول الت اير:
َّ
إن الشههي مثمههد كحيههر له مشههاىكة يسههتهان هبهها يف عصههول التفسههير ،وقههد
اتتفاد بما كتح العلماء القهدامى والمعاصهرون فيمها كتحه يف ههذا العلهم الوليهل،
وقد اتتااع هذا العالم بكررة ماالعاته عن ياهر للقهراء يف علهم عصهول التفسهير
بم َّلفي  :عولهما منظومة تماها بهه(فصهول التيسهير منظومهة يف عصهول التفسهير)،
والرانية منروىة وه عحاىة عه جههود يف علهوم القهرآن موه عة إلهى ثًلثهة عجه اء،
فاص هّ الو ه ء الرال ه م ه الكتههاب لعل هم عصههول التفسههير ،واتههم الكتههاب:
(الوا ههح يف علههوم القههرآن) ،وفيمهها ي هأيت عههرض وبيههان وتعري ه
الكتابي وما جاء فيهما م مسائل علم عصول التفسير:
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وجي ه لهههذي

جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
أ -التعرلف بمنظومته ل أسول الت اير (فصول التياـير منظومـ ل أسـول
الت اير):
نظم الشي مثمد كحير هذا المنظومة يف مائهة بيهس َّ
تهوخى ا ختصهاى فيهها،
حي جعلها يف مقدمة وإحدا عشرة مسألة يف علم عصول التفسير ،ثهم الااتمهة،
وتمتاز هذا المنظومة بسهولة العحهاىا واأللفهاظ وقلتهها ،واشهتمالها علهى عههم
مسهههائل ههههذا العلهههم ،وخاصهههة المو هههوعا التههه اههههتم هبههها المعاصهههرون
المتاصصون يف علم عصهول التفسهير؛ كهالتعري

بمصهالح (عصهول التفسهير)،

ومعرفة (طرق التفسير) عو مصادىا ،وكذلك (اإلجماع وا ختًلف يف التفسهير)،
ومعرفة (عتهحاب ا خهتًلف يف التفسهير) ،ومعرفهة (قواعهد التفسهير)؛ فكهل ههذا
المسائل المهمة نظمها الشي مثمد كحير يف هذا المنظومة الوجي ة ف ادها ىوع اة
وجما ا وحسناا ،وفيما يأيت عرض هذا المسائل:
 معنى عصول التفسير وفوائدا. حكم تعلم التفسير وتعليم . تقسيم التفسير باعتحاى معرفة الناع ب . تقسيم التفسير باعتحاى طري الوصول إلي .السل .
 مداىع التفسير يف زم َّ شروط المفسر. -األصول الت يدوى عليها التفسير.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 طرق التفسير. اإلجماع وا ختًلف يف التفسير. عتحاب ا ختًلف يف التفسير. قواعد التفسير.هذا هه المسهائل الته اشهتملس عليهها المنظومهة ،وقهد نشهر المنظومهة
مكتحة اإلمام مالك اإلتًلمية الت يديرها الناظم باحاعة شهركة ال يتهون بكادونها،
نيويريا ،تنة1438 :هه 2117م.
و بأع با تتئناع بحعض عبيا هذا المنظومهة لنهذوق طعمهها ونسهتفيد
بمعلوماهتا القيمة ،يقول الناظم مثمد كحير يف مقدمة هذا المنظومة:
ـــــول راوـــــي ر ْحمـــــ الي ـــــار
لق ْ

ـــــو رف ْيــــــ ة) و ْيــــــرة القدــــــار
(أبـ ْ

علـــــــــى التنْ ْلـــــــــل

مياــــــــر الت ْ اــــــــ ْير والت ْأو ْلــــــــل

مصــــــل ايا ماــــــل اما علــــــى الن ــــــي

و لـــــه األ ْطدـــــار ثـــــم الصـــــاح ْي

فدـــــــــذَ منْظ ْومـــــــــ الت ْ اـــــــــير

ـــــول للت ْياــــــير)
ســــــم ْيتدا (ال صـ ْ

ــــو بدـــــا الت ْياـــــ ْير والت ْوف ْيـــــق
أ ْروـ ْ

وال ْدـــــم للت ْ اـــــ ْير والت ْشـــــو ْلق

الح ْمـــــــــ
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ويف ذكر معنى عصول التفسير وفوائد معرفتها يقول مثمد كحير:
ــــول ذلـــــ الت ْ اـــــير
م ْعنـــــى أسـ ْ

قواعــــــ تعــــــ ْين فــــــي الت ْ اــــــير

ـــــــر ن
علــــــــى بيــــــــان لــــــــ القـ ْ

وف ْدــــــم مــــــا لصــــــل بال ْرهــــــان

فوائـــــ األســـــول فـــــي ذا ال ـــــاب

ــــــــرت للطـــــــــالب
كثيـــــــــرة ذكـ ْ

لي ْعرفـــــــوا القواعـــــــ ال ْرضـــــــي ْه

والطـــــرق والمنـــــاهج الم ْرضـــــي ْه

ـــرا
ول ْ دمــــوا الكتــــاب ف ْد امــــا م ْصـ ا

()1

ـــــرا
وم ْ
ـــــن لصـــــل ك ْونـــــه م ا ا

ويقههول النههاظم مثمههد كحيههر يف بههاب شههروط المفسهر وآدابه الته يوههو عن
يتث َّلى هبا:
ــــن شــــر ْول واوــــب الم اــــر
وم ْ

أ ْن لخْ لــــــــا النيــــــــ للت صــــــــر

ول ْعلـــــــم العق ْيـــــــ ة الصـــــــح ْيح ْه

ولتْـــــــرِ ال ْ عـــــــ وال

ـــــــ ْيح ْه

ول ْلـــــــــــ اآداب واأل ْوـــــــــــالق

ليـــــــ ْ فع العـــــــ ْ وان واأل ْقـــــــالق

ــــــــو لـــــــــ ْ ًلت
و ْلــــــــي ْعلم العلـ ْ

كـــــالن ْحو والت ْصـــــر ْلف والليـــــات

ولـــــــــتْقن ال الغـــــــــ العربيـــــــــ ْ

لي ْ صــــــــل اللاــــــــان بالعربيــــــــ ْ

وهكــــــــــذا قــــــــــرارة القــــــــــرار

والن ْاــــخ واأل ْســــ اب لــــا قرائــــي
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
ول ْعلــــــــم الحــــــــ ْلا واآثــــــــار

وع ْلـــم (م ْصـــطل ْل) وـــذ األ ْســـرار

ـــن م ْاـــتنْ اطا
ـــول ك ْ
وال ْقـــه واألس ْ

ــــن بــــه م ْشـــــتر اطا
باًل ْوتدــــاد ك ْ

()1

ب -التعرلف بماائل أسول الت اير ل كتابه (الواضل ل علو القر ن):
َّ
إن كتههاب (الوا ههح يف علههوم القههرآن) عحههاىة ع ه تلسههلة إصههداىا م ه
الم ل

يف ثًلثة عج اء؛ الو ء األول والراين تثهدث فيهمها عه علهوم القهرآن يف

محاح بسياة وماتصرة ومنقثة مه كتهو علهوم القهرآن الشههيرة ،وعمها الوه ء
الرالهه واألخيههر م ه تلسههلة كتههاب (الوا ههح يف علههوم القههرآن) فهههو خههالّ
وماصّ لعلم عصول التفسير ومسائل  ،وهو يشهح المنظومهة السهابقة للم له
يف كرير م مسائل إ يف محاح قليلة توف عذكرها ح اقا.
وتههحو جعههل الم ل ه

محاح ه علههم (عصههول التفسههير) م ه بههي محاح ه

تلسلة كتاب (الوا ح يف علوم القرآن) مع َّ
عن اتم الكتاب والسلسهلة يشهيران
إلى علم عصول التفسير ،هو عن يرا َّ
عن العًلقهة بهي علهم (علهوم القهرآن) وعلهم
فإن الشي مثمد كحير يهرا َّ
(عصول التفسير) ه عًلقة الو ء مع الكلَّ ،
عن علهم
عصول التفسير ج ء م علهم علهوم القهرآن؛ لهذا يقهول يف عول كتابه (الوا هح يف
علوم القرآن)« :واعلم َّ
عن علم عصول التفسير ل صلة وثيقة به(علوم القرآن) ،بهل
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
هو م عهمها وعبرزها ،وقد يال (عصول التفسير) على (علوم القرآن) مه بهاب
وإظهاىا لمكانت فيها»(.)1
إطًلق الو ء على الكل؛
ا
وعنا مع الم ل

يف هذا النظهرة الته ىآهها يف علهم (عصهول التفسهير) وعلهم

(علههوم القههرآن) ،كمهها هههو صههنيع كريههر مم ه ع َّل ه

يف علههوم القههرآن كال ىكش ه

َّ
فإن كتابيهما يف علوم القرآن؛ إ عحمها عدخهًل فيه محاحه كريهرة هه
والسيوط
م صميم محاح علم عصول التفسير ومسهائل  ،وههذا دليهل قهوي علهى َّ
عن علهم
وتاهويرا
عصول التفسير ج ء م علم علوم القرآن ،بل م عهمهها وعكررهها فائهد اة
ا
لمحاح علوم القرآن.
وعم ها المسههائل الوديههدة الت ه وىد يف الو ه ء الرال ه الماص هّ لعل هم
عصول التفسير م بي األج اء الرًلثة لكتاب (الوا ح يف علوم القرآن) ،فه :
 التأويل والدجمة وا تتنحاط وعًلقتها بالتفسير. عشهر المفسري وتفاتيرهم. كليا المعاين يف التفسير. طرق المفسري يف إيراد الكليا القرآنية. عناية المفسري بالكليا القرآنية. عنواع الكليا يف التفسير.( )1الوا ح يف علوم القرآن ،مثمد كحير.)6 3( ،
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
هذا باختصاى عهم المو هوعا الته تفهرق بهي منظومهة (فصهول التيسهير
منظومة يف عصول التفسهير) وكتهاب (الوا هح يف علهوم القهرآن) يف ج ئه الراله
الماصّ لعلم عصول التفسير ،و ياتل

الكتابان إ يف ههذا المحاحه الته

انفرد هبا كتاب (الوا ح يف علوم القرآن) ،وياتلفان عي ا ا يف َّ
عن عحدهما منظوم،
واآلخر منرهوى .ويتصه

الكتابهان باإليوهاز وا ختصهاى يف المسهائل والمحاحه

خيرا.
الت تناولها م لفهما ج اا اهلل ا
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
اخل متة:
ويف حاية عرض جهود علماء نيويريا يف عصول التفسير يثس بالحاحه عن
يذكر نتائم بثر  ،ويوص بحعض التوصيا الثسنة ،وه كما يأيت:
َّ .1
إن علههم عصههول التفسههير مهه العلههوم التهه ععاههى لههها علمههاء نيويريهها
اهتمههامهم ،فناقشههوا مسههائل ومحاحر ه يف م َّلفههاهتم الت ه كتحوههها يف علههوم القههرآن
وعصول الدي وعلم الفق و يرها م العلوم.
 .2لقد اعتمد علماء نيويريا على بعض الم َّلفا والعلمهاء الكحهاى يف علهم
التفسير وعلوم القرآن واتتفادوا منهم وم م َّلفاهتم وآىائهم ،ومه عبهرز هه ء
العلماء :شي اإلتًلم اب تيمية الثراين ،واإلمام ال ىكش  ،واإلمهام السهيوط ،
واب ه ج ه ي الكلح ه  .وعم ها الم َّلفهها الت ه اتههتعانوا هبهها كريه اهرا يف علههم عصههول
التفسههير ،فهه  :مقدمههة ابه تيميههة يف عصههول التفسههير ،والربهههان يف علههوم القههرآن
لل ىكشه  ،واإلتقههان يف علههوم القههرآن للسههيوط  ،وتفسههير اب ه ج ه ي (التسهههيل
لعلوم التن يل).
 .3مهه المو ههوعا التهه عكرههر علمههاء نيويريهها مناقشههتها وععاههوا لههها
ا هتمام الكحير مسألة (الفهرق بهي المفسهر الموتههد والمفسهر الثهاك  ،ومهدا
إلههه ام شهههروط المفسهههر عليهمههها) ،وكهههذلك الفهههرق بهههي مصهههالث (التفسهههير)
و(التأويل) ،وقد اتف علماء نيويريا الذي تمس دىاتة جهودهم يف علهم عصهول
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
التفسير يف هذا الحث على َّ
عن مصالح (التفسير) ياله علهى التفسهير بالروايهة،
وعما مصالح (التأويل) فيال علهى (التفسهير بهالرعي الوهائ ) عو علهى (التفسهير
بالدىاية) ،عي :بالفهم المحن على العلم ،عو على (التفسير العقل ).
َّ .4
إن الشي عحهد اهلل به فهودي مه عكرهر علمهاء نيويريها إتهها اما يف موهال
عصول التفسير ،وقهد تهأثر بم لفها اإلمهام السهيوط وخاصهة كتابه (اإلتقهان يف
علههوم القههرآن)؛ فقههد نظمهه يف منظومتيهه (مفتههاح التفسههير) وماتصههرا (تههًللة
المفتاح) ،وكذلك عخذ عحد اهلل به فهودي معظهم كتابه (نيهل السهول مه تفاتهير
الرتههول) مه كتههاب (اإلتقههان) عي ا ها .وكههل هههذا الم َّلفهها قههد اشههتملس علههى
محاح مهمة يف علم عصول التفسير.
َّ .5
إن م َّلفا علماء نيويريا الت ناقشهس ق هايا عصهول التفسهير ومسهائل
انقسمس إلى قسمي  :م َّلفا منظومة ،وه  :مفتاح التفسير ،وتهًللة المفتهاح؛
كلتاهما لعحد اهلل ب فودي ،ومنهم التيسير لم عىاد الاهوض يف التفسهير للهوزير
الثا مثمد به عحهد اهلل ،وفصهول التيسهير منظومهة يف عصهول التفسهير لألتهتاذ
مثمههد كحيههر (عبههو ىفيههدة) ،والمنظومههة العينيههة يف مو ههوعا القههرآن ومقاصههدا
لألمير مثمد بلو ب الشي عرمان ب فودي.
عما الم لفا المنروىة فهه  :كشه

مها عليه العمهل مه األقهوال ومها يف

مسائل عشرة مهمة ،وحص األفهام مه جيهوش األوههام ،وتنحيه الثكهام؛ كلهها
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
للشي عرمان ب فودي .ونيهل السهول مه تفاتهير الرتهول لعحهد اهلل به فهودي.
و اية السول يف تفاتير الرتول لألمير مثمد بلو .ودىاتا يف عصول التفسهير،
والشههرح المو ههوع لمقدمههة اب ه تيميههة يف عصههول التفسههير؛ كًلهمهها لألتههتاذ
الدكتوى مثمد كحير يهونس .والوا هح يف علهوم القهرآن لألتهتاذ مثمهد كحيهر
(عبو ىفيدة).
 .6لقد اتتفاد األتتاذ الدكتوى مثمد كحير يونس واألتتاذ مثمهد كحيهر
عبو ىفيدة م جهود العلماء المعاصري فيما كتحوا يف موال علم عصول التفسهير،
وإن كانهس لههم إ ههافا مشهكوىة يف ذلههك يعرفهها مه ياههالع كتحهمها يف عصههول
التفسير ،ولهم تثريرا دقيقة وجميلة ،كمها اتهتفادوا كهذلك ممها كتحه العلمهاء
المتقههدمون يف ماتلهه

العلههوم؛ كعلههم التفسههير وعصههول الفقهه وعلههوم القههرآن

و يرها.
وعما ما يوص ب الحاح بعد كتابة هذا الحث فههو بهذل الوههود يف تهحيل
نشههر م َّلفهها علمههاء نيويريهها وإتهههاماهتم يف الدىاتهها القرآنيههة و يرههها ،علههى
المستوا الدول  ،بثي يستفيد م تلك الوهود م لهم يكه تهاكناا يف نيويريها
عو دول الغرب األفريق ؛ فإحا تستث النشر.
│
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
املص مر :املثاو :
 انتقان ل علو القـر ن ،عحهد الهرحم به عبه بكهر السهيوط  ،تثقيه :مثمهد عبهو الف ههل إبهراهيم ،القهاهرة :الهيئههة المصهرية العامهة للكتههاب،
تنة1394 :هه 1974م.
 انســال ل نييفيرلــا والشــيخ عثمــان بــن فــودي ،آدم عحههد اهلل اإللههوىي،القاهرة ،داى الكتاب المصري ،الاحعة األولى ،تنة2113 :م.
 انسال ل نييفيرلا ودور الشيخ عثمان بن فـودي ل ترسـيخه ،الهدكتوىمثمد لواء الدي عحمد ،بيرو  :لحنان ،الاحعة الرانيهة ،تهنة2113 :م
1434هه.
 انشارات لى العلو التي ل الا ع المثاين ،السلاان مثمد بلهو ،همماتههاىا م ه م لفهها السههلاان مثمههد بلههو ،كادونهها ،داى اقههرع ،تههنة:
2115م.
 أســول الت اــير ل المؤل ــات ،وحههدة عصههول التفسههير بمركهه تفسههيرللدىاتا القرآنية.
 أنــوار التن لــل وأســرار التأولــل ،عحههد اهلل ب ه عمههر الحي ههاوي ،تثقي ه :مثمهههد عحهههد الهههرحم المرعشهههل  ،ط ،1بيهههرو  :داى إحيهههاء الهههداث
العرب  ،تنة1418 :هه.
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جهود علامء نيجرييا يف أصول التفسري
بحوث
 ال رهان ل علو القر ن ،مثمد ب عحد اهلل ب هبادى ،تثقي  :مثمهد عبهوالف ل إبراهيم ،بيرو  :داى المعرفة ،ط ،1د. .
 الت اير ل شمال نييفيرلا؛ نشأته وتطورَ من القرن الثـاين عشـر الديفـريلى القرن الخامس عشر الديفـري ،الهدكتوى آدم عرمهان آدم الننغيهري،
الاحعة األولى ،ماحعة جامعة عحمد بلو زاىيا ،تنة2119 :م.
 تن يه الحكا  ،الشي عرمان ب فهودي ،كتهاب مااهوط بمكتحهة الحاحهالااصة.
 وامع ال يان عـن تأولـل ي القـر ن ،مثمهد به جريهر الاهربي ،تثقيه :عحمد مثمد شهاكر ،بيهرو  :م تسهة الرتهالة ،ط ،1تهنة1421 :ههه
2111م.
 -حصن األفدا من ويـو

األوهـا  ،الشهي عرمهان به فهودي ،تثقيه :

الههدكتوى ف ههل الههرحم الصههديق  ،حههاى للاحههع والنشههر والتوزيههع،
القاهرة ،تنة2117 :م.
 دراســات ل أســول الت اــير ،مثمههد كحيههر يههونس ،كههانو :نيويريهها ،داىاألمة ،تنة2115 :م.
 سالل الم تا  ،عحهد اهلل به فهودي ،تثقيه  :الهدكتوى آدم بللهو ،موقهعمرك تفسير للدىاتا القرآنية ،تنة2121 :م.
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بحوث
 الشــر الموضــوعي لمق مــ ابــن تيميــ ل أســول الت اــير ،األتههتاذالدكتوى مثمد كحير يونس ،كتاب ير منشوى.
 شــمس انوــوان لات ــي ون بــه ل أســول األدلــان ،الشههي عرمههان ب هفودي ،تثقي ودىاتة :الهدكتوى مثمهد حسه مثمهد نهوى ،نيويريها،
ماحعة اإليمان ،تنة2118 :م.
 ضيار التأولل ل معاين التن لل ،عحد اهلل ب فودي ،تثقيه  :عحمهد عحمهدعبو السعود ،وعرمان الايو ،القاهرة ،مصهر :ماحعهة ا تهتقامة ،الاحعهة
األولى1961 ،م.
 فصول التياير منظوم ل أسول الت اير ،عبو ىفيهدة مثمهد كحيهر ،مكتحهةاإلمام مالك اإلتًلمية ،كادونا ،نيويريا ،الاحعة الرانية ،تنة2117 :م.
 قــانون التأولــل ،عبههو بكههر مثمههد ب ه عحههد اهلل ،دىاتههة وتثقي ه  :مثمههدالسههليماين ،ط ،1جههدة :داى القحلههة للرقافههة اإلتههًلمية ،تههنة1416 :هههه
1986م.
 كشف ما عليه العمل من األقوال وما ًل ل ماائل عشرة مدمات ،الشهيعرمان ب فودي ،تثقي  :عب بكر مثمد الحااىي ،الناشر :عنس عحهاع
باب  ،الاحعة األولى ،تنة1423 :هه 2112م.
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بحوث
 م تا الت اير ،عحد اهلل ب فودي ،تثقي ونشر :مثمد الثافظ به عبهبكر ،بانيو :جمهوىية الكهاميرون ،طحهع بالقهاهرة ،تهنة2113 :م ،بهدون
اتم داى النشر.
 مق م ـ ل أســول الت اــير ،عحمههد ب ه عحههد الثلههيم اب ه تيميههة ،الاحعههةاألولى ،داى المنها  ،القاهرة ،تنة2112 :م.
 مندج التياير لمـن أراد الخـوَ ل الت اـير ،الهوزير مثمهد به الثهاعحد اهلل ،نساة مااوطة موجودة بمكتحة الحاح الااصة.
 الموافقات ،عبو إتثاق ،إبراهيم ب موتى ،تثقي  :عب عحيهدة مشههوىاب الثس  ،ط ،1داى اب عفان ،تنة1417 :هه 1997م.
 نيل الاول من ت اسير الرسـول ،عحهد اهلل به فهودي ،تثقيه  :الهدكتوىعحههد العله عحههد الثميههد ،الناشههر :الثهها مثيه الههدي اليسههاى ،بههدون
تاىي .
 الواضل ل علو القر ن (اليف ر الثالا) ،عبو ىفيهدة مثمهد كحيهر ،مكتحهةاإلمام مالك اإلتًلمية ،كادونا ،نيويريا ،ير ماحوع.
│
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