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يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إال أولو األلباب (القرآن) 
 

 المجلة االلكترونية
(2) 

 
 

 (1-2: )العدد (0: )المجلد هـ0313-0311محرم  – شعبان/ م 2102 ديسمبر – يوليو

 صفدر زبير الندوي: رئيس التحرير
 

 أصحاب القلم  المحتويات
   الفتتاحيةا. 0
التعلـــيم النر وـــؤ والماسســـاة النر ويـــة المت ـــور  . 2

 عرضًا ودراسةً  –فؤ الهود 
 صفدر زبير الودوي 

 (قسم الشاون العلمية لمجمع الفنه اإلسالمؤ الهود)
 الدكتور محمد شاهجهان الودوي  مشكلة التعليم لمسلمؤ الهود وحلها. 1

 (كيراال األستاذ بالجامعة اإلسالمية شاوتا بورم،)
والتســـابل المحمـــوم وحـــو حملـــه [ اإلفتـــا ]وعـــة . 3

 فؤ العرال الكليم
 األستاذ الدكتور محمد محروس المدرس األعظمؤ 

 (ماسس دار العلم والفتوى فؤ مديوة األعظمية ببغداد)
 األستاذ الدكتور رشيد كهوس  مظاهر التكريم اإللهؤ لإلوسان من خالل النر ن. 5

 (المغربالدين، أستاذ بكلية أصول )
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :االفتتاحية
 .وبعد أجمعين، صحبه و  له و محمد المرسلين سيد على والسالم والصال  العالمين رب هلل الحمد

ــيكم بالمجلــة اإللكتروويــة ال اويــة، التــؤ  ــا أتنــدم لل صــدرها مجمــع الفنــه اإلســالمؤ الهوــد، يبعــد شــهور أو
 ك ير عند هو و أال النصير، عمره فؤ الك ير العمل أوجز قد الهود اإلسالمؤ فنهال مجمع أنومعلوم لديكم 

 االقتصــاد  مجــاالة فــؤ المتواجــد  والمســا ل المشــاكل حــل و فكــرا، و فنهــا و علمــا والوــدواة البــرام   مــن
 ســــةللدرا لعــــدادهم و الجــــدد، الشــــباب واألســــاتذ  العلمــــا  ت نيــــ  و تربيــــة و وال ــــب، والسياســــة واالجتمــــا 
 الموضــوعاة تحنيــل و دراســة و التدريبيــة، والــدوراة الورشــاة بعنــد الجمــاعؤ واالجتهــاد والتفكيــر والتحنيــل
 والفنهيـة العلميـة والمراكـز والمعاهـد الماسسـاة مـع الصـلة ليجـاد و العصـرية، المنتضياة ضو  فؤ الفنهية
ــــد داخــــل ــــةا مــــن والمنــــاالة البحــــو  و الكتــــب ترجمــــة كــــذل  و خارجهــــا، و الهو ــــى ألردي ــــة اللغــــة لل  العربي

 مجلة
 عربية
 فصلية
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ـــة ـــة واإلوجليزي ـــع و بـــالعكس، و والهودي ـــاالة الكتـــب وشـــر و  ب ـــى المشـــتملة والمجموعـــاة والمن  بحـــو  عل
 .والفكرية العلمية والبرام  الفنهية الودواة
 مجــالة مــن متضــموة وهــؤ مختلفــة، لغــاة فــؤ كتــاب ما ــة مــن أك ــر اآلن حتــى المجمــع أصــدر فنــد

 من عشراة وهوا  الفتاوى، كتب وبعض مترجمة عديد  وكتب الودواة، بحو  لىع تحتوي لسالمية فنهية
 .والوشر لل باعة جاهز  األردوية الفنهية والبحو  المسوداة
 المجمــع فأصــدر االجتهاديــة والبحــو  والدراســة التحنيــل مجــال للــى وشــا اته دا ــر  المجمــع وســع وقــد

 : وهؤ وترتيبها تحنينها بعد الكتب بعض
 للمرغيواوؤ الووازل مختاراة( 2)، لألشفورقاوؤ اإلفتا  وعووان النضا  نصووا( 0)

 : هؤ الموضوعاة فبعض للدراسة، المختلفة المحاور حول علمية دراساة بإعداد المجمع اهتم واآلن
 بالهود سياسية فتاوى( 2)                   ، اإلسالمية الحضار  معالم( 0)

 الهود جامعاة فؤ الناوون تدريس مواه ( 3)                      اإلسالم فؤ السفار  وظام( 1)

 المختلفة المرأ  بحنول يتعلل فيما الهودية الديوية الماسساة من الصادر  الفتاوى دراسة( 5)

 والشريعة الناوون ضو  فؤ – و دابها أحكامها السياحة،( 6)

 الهود فؤ ومراكزه والنضا  اإلفتا  تدريب مواه ( 7)

 تحليلية دراسة – الهود فؤ اإلسالمؤ الفكر تاريخ( 8)

 ومباد ه أصوله – األقلياة فنه( 9)

 بالهود النضا  دور فؤ المندمة والتفريل الفسخ مرافعاة دراسة( 01)
 بنبــول الهوــد اإلســالمؤ الفنــه مجمــع العــرب العلمــا  كبــار شــر  قــد بــأن وفرحوــا ســروروا بواعــ  ومــن
 .واالجتهاد والدراسة والدين العلم سبيل فؤ ومتعاووين جمعالم لجهود مايدين الشر  عضوية
 فـؤ موعنـد  مختلفـة وماتمراة وودواة برام  فؤ علمية مساهمة وساهموا المجمع علما  شار  قد كما
 مــن المســلمة األقليــاة موضــو  حــول ووــدو  المكرمــة، بمكــة الحــوار وــدو : مــ الً  الســعودية، العربيــة المملكــة
 مـن والموتـدى الجوادريـة مهرجـان وفـؤ بالمملكة، الح  وزار  من الكبرى الح  وودو  مؤ،اإلسال العالم راب ة
 المجمــع ودوراة وــدواة فــؤ المجمــع علمــا  شــار  قــد كــذل  و. بنــا ه وأ ــال اهلل حفظــه الملــ  جاللــة قبــل

 .بجد  الدولؤ اإلسالمؤ الفنه مجمع و المكرمة بمكة اإلسالمؤ الفنهؤ
لن شـا  اهلل فيلـتمس مـوكم " مسـير  االجتهـاد الجمـاعؤ"لنادمة حول موضـو  وسيصدر المجمع المجلة ا

 .المجمع أن ترسلوا بحو كم حول هذا الموضو  المهم
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
 safdarali1972@gmail.com 

 

 

mailto:safdarali1972@gmail.com
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  الرحمن الرحيمبسم اهلل
 

 التعليم القرآني والمؤسسات القرآنية في الهند
 دراسة  و  عرضا  

 
 الدكتور صفدر زبير الندوي

 
ن لن تاريخ عالقة المسلمين فؤ الهود بتعليم النر ن الكريم يرجع للى أمد بعيد، حي  دخل المسلمو 

لكريم بإوشا  مدارس لتحفيظ النر ن و يهتمون بتدريس و تعليم معاوؤ النر ن افيها يتعلمون النر ن وعلومه و 
اختيــار  اتخــاذ موهجيــاة متووعــة لبــ  علومــه بــين المســلمين، و قــد تســار  المســلمون للــىو حلنــاة لدرســه، 
خيــركم مــن : "اعتونــوه ألن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم حــض المســلمين علــى ذلــ  بنولــهتعلــيم النــر ن و 
اقتضــى حــب النــر ن و عظمتــه أن يحفــظ صــاحب اإليمــان فــؤ  ، و قــد(البخــاري رواه" )علمــهتعلــم النــر ن و 

صــدره النــر ن كلــه، و البــد لكــل مســلم أن يحفــظ مــن النــر ن ســورا ألن يتلوهــا فــؤ صــلواته كمــا كــان يتلوهــا 
رسـول اهلل صــلى اهلل عليـه وســلم فـؤ صــلواته، و يهتــدي بهـا فــؤ حياتـه اليوميــة، فنـال رســول اهلل صــلى اهلل 

 (.رواه الترمذي" )يس فؤ جوفه شئ من النر ن كالبية الخربلن الذي ل: "عليه وسلم
هذا و أما فـؤ الهوـد الماضـية النريبـة فنـد يرجـع فضـل وشـر التعلـيم النر وـؤ علـى و ـال أوسـع للـى 
عبنرية الهود والعـالم الفـذ الشـيخ الشـاه ولـؤ اهلل بـن عبـد الـرحيم الـدهلوي صـاحب التصـاوي  البديعـة و للـى 

ركــة، فنــد قــام الشــيخ الــدهلوي بترجمــة معــاوؤ النــر ن الكــريم للــى اللغــة الفارســية الرا جــة أســرته العلميــة المبا
 وذا ، و تصوي  كتب فؤ علوم النر ن،  م ما لب  أن قام أبوااه العلما  بترجمة معاوؤ النر ن الكـريم للـى 

ية من قبل العلما  المسلمين اللغة األردية، اللغة الجديد  الواش ة للمسلمين وقت ذ،  م تواترة الخدماة النر و
 .و تواصلة هذه الخدماة للى الزمن الراهن

وجــد فــؤ اآلووــة الحاليــة فــؤ بالدوــا الهوــد الواســعة األ ــرا  عــددا كبيــرا للمــدارس الديويــة التــؤ تهــتم 
فؤ  بالتعليم النر وؤ من لقامة مدارس لتحفيظ النر ن للبوين والبواة، و لقامة البرام  التشجيعية لبذر الرغبة

ال ــالب وحــو النــر ن الكــريم كمــا وجــد ماسســاة ديويــة و معاهــد لســالمية تهــتم اهتمامــا بالغــا بوشــر التعلــيم 
النر وؤ بين المسلمين الهوود عن  ريل توظيم حلنـاة التفسـير النر وـؤ و الدراسـاة النر ويـة و وشـر التـراجم 

تى وواحؤ الهود، و وجد كذل  فؤ الهوـد لمعاوؤ النر ن فؤ اللغاة المختلفة التؤ يو ل بها المسلمون فؤ ش
فــؤ مختلــ  مــدوها توظــيم وــدواة علميــة و ملتنيــاة قر ويــة لمواقشــة الموضــوعاة و النضــايا المعاصــر  فــؤ 
ضـــو  النـــر ن الكـــريم، و كـــذل  لمواقشـــة موـــاه  تـــدريس النـــر ن و وشـــر التعلـــيم النر وـــؤ فـــؤ الهوـــد، و هـــذه 
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ؤ مجال التعليم النر وؤ فؤ الهود يذكر بعض الوبذ  موهـا فـوحن الخدماة المتووعة و العملياة المتواصلة ف
 :ونسم أبعاد الموضو  بين أقسام كما يلؤ

 خدمة علما  الهود فؤ ترجمة النر ن الكريم و تفاسيره تاليفا و تصويفا  -1

 خدمة علما  الهود فؤ علوم النر ن تاليفا و تصويفا  -2

 فؤ الجامعاة الديوية قسم االختصاص فؤ تفسير النر ن الكريم و علومه  -3

 مراكز و معاهد لوشر التعليم النر وؤ  -4

 مدارس و كتاتيب لتحفيظ النر ن الكريم  -5

  كتاتيب و حلناة لنرا   و تدريس النر ن الكريم وظرا  -6

 :خدمة علماء الهند في ترجمة القرآن الكريم و تفاسيره تاليفا و تصنيفا-1

الموضـو  واسـع و شـامل جـدا و خـارإ عـن ل ـار  وتر  البيان عن تفاصيل النسم األول، ألن هذا
  .هذا الموضو  المحدد

 :خدمة علماء الهند في علوم القرآن تاليفا و تصنيفا-2

و ال ش  فؤ أن علما  الهود قد قاموا بخدمة علوم النر ن م ل العلما  العرب و صـوفوا فيهـا أك ـر 
، هوا وذكر عديدا من الكتـب المالفـة فـؤ علـوم من أل  كتاب فؤ اللغاة ال ال  األردية والعربية والفارسية

 :النر ن خاصة فؤ لغاة النر ن و تاريخ النر ن و أصول التفسير، و هؤ
 :في علم لغة القرآن الكريم - أ

باللغة ( م1071/ هـ1113المتوفى )جامع المفرداة لمحمد مراد البخاري الكشميري  -1
  و بين معاوؤ األلفاظ بالعربية العربية، و فؤ هذا الكتاب استخدم المصو  اللغاة ال ال

 .والفارسية والتركية معا

 (هـ1102 -1114)الفتح الخبير ألحمد بن عبد الرحيم المعرو  بالشاه ولؤ اهلل الدهلوي  -2
 (.الوسخة الفارسية) هذا الكتاب ملحل بآخر كتاب الفوز الكبيرباللغة العربية، و 

/ هـ1361المتوفى )د الوعماوؤ ترغيب اإلخوان فؤ تراكيب النر ن للشيخ موظور أحم -3
 .باللغة العربية، و هذا الكتاب صو  ل لبة المدارس االبتدا ية( م1157

باللغة ( م1162/ هـ1332المتوفى )للشيخ حماد اهلل بالجوري ( قاموس النر ن)لغاة النر ن  -4
 .العربية

 .باللغة العربية( م1162/ هـ1332المتوفى )الفرول للشيخ ضمير أحمد الندسؤ  -5

باللغة ( م1137/ هـ1341-1237)تاب مفرداة النر ن للشيخ حميد الدين الفراهؤ ك -6
لفظا من النر ن الكريم و لم يعتن بهذه / 100العربية، والمصو  قد فسر و بس  فؤ شرح 
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 .األلفاظ المفسرون عامة فؤ كتبهم

قد باللغة العربية، و ( هـ1155-1334)مفرداة النر ن للعالمة السيد سليمان الودوي  -0
استفاد العالمة من اللغاة غير العربية فؤ دراسة مفرداة النر ن، وكذل  أشار للى بعض 
الكلماة التؤ جا ة فؤ النر ن من غير العربية أوها من غير العربية، و أحياوا استدل 

 .باألشعار الجاهلية أ وا  تعيين و تحنيل أي لفظ عود بيان معواه

، و أل  هذا الكتاب ل لبة (هـ1313-1377)ماوؤ تيسير النر ن للشيخ عبد الصمد الرح -3
 .المدارس، والغرض األساسؤ لتأليفه تومية صالحياتهم لفهم معاوؤ النر ن الكريم

/ هـ1313المتوفى )فوا د النر ن المعرو  بـ اص الحاة النر ن للشيخ عبد اهلل البهلوي  -1
 .باللغة العربية( م1103

باللغة ( هـ1426-1344)د اهلل عباس الودوي قاموس ألفاظ النر ن الكريم للدكتور عب -17
 .العربية واإلوجليزية

 .العرفان بمفرداة النر ن للشيخ محمد اسماعيل عودوي باللغة العربية -11

 .لغاة النر ن للشيخ محمد أجمل الهزاروي باللغة العربية -12

 .لغاة النر ن للشيخ الشاه عبد النادر باللغة األردية -13

 .ابدين سجاد ميرتهؤ باللغة األرديةقاموس النر ن للناضؤ زين الع -14

لغاة النر ن للشيخ عبد الكريم باريخ باللغة األردية، هذا الكتاب مفيد لغير العلما  و عامة  -15
 .الواس خاصة

 :في علم تاريخ القرآن - ب

و اعتوى علما  الهود بخصوص علم تاريخ النر ن أقل من علوم أخرى قر وية، و وذكرهذه الجهود 
 : فيما يلؤ

رون الماضية كتب الشيخ مبار  الواغوري مندمة تفصيلية حول علوم النر ن باللغة فؤ الن -1
العربية و بح  فيها عن تاريخ العرب وتاريخ وزول النر ن و تاريخ كتابة ألفاظ النر ن 

 .وغيره

باللغة العربية، ( م1106-1176)تاريخ عنيد  لعجاز النر ن للدكتور البرفيسور عبد العليم  -2
 .رسالة للدكتوراه من جامعة برلن و هذا الكتاب

 .تاريخ النر ن للشيخ حميد الدين الفراهؤ باللغة العربية، و هو لم ي بع حتى اآلن -3

 .تاريخ النر ن للسيد وذير الحل باللغة األردية -4

 .أحسن البيان فؤ تاريخ النر ن لموالوا أشفال الرحمن الكاودهلوي باللغة األردية -5

 .راجفوري باللغة األرديةتاريخ النر ن لمحمد أسلم جي -6

 .تاريخ النر ن لموالوا عبد البصير  زاد عتينؤ السيوهاروي باللغة األردية -0
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 .تاريخ المصاح  للحكيم عبد الشكور باللغة األردية -3

 .جمع قر ن لموالوا محمد علؤ الالهوري باللغة األردية -1

 .م بو  من اوجمن اهلحدي  امرتسر: جمع قر ن و حدي  باللغة األردية -17

 .تدوين قر ن للشيخ مواظر أحسن الكيالوؤ باللغة األردية -11

 .جمع النر ن للشيخ تموا عمادي المجيبؤ باللغة األردية -12

قر ن مجيد كى اردو تراجم مع مختصر تاريخ النر ن و تراجم النر ن للسيد جميل الونوي  -13
 .باللغة األردية

 .يةقر ن مجيد كا تعار  للشيخ صدر الدين اإلصالحؤ باللغة األرد -14

 .علوم النر ن اور اصول تفسير للمفتؤ محمد تنؤ الع ماوؤ باللغة األردية -15

 .تاريخ النر ن لبروفيسور عبد الصمد صارم األزهري باللغة األردية -16

 .تاريخ النر ن للمفتؤ عبد الل ي  الرحماوؤ باللغة األردية -10

 :في علم أصول التفسير -ج
المتوفى )ؤ بكر لسحال بن تاإ الملتاوؤ جواهر النر ن فؤ بيان معاوؤ النر ن للشيخ أب -1

 .باللغة العربية( م1335/ هـ036

مندمة موبع عيون المعاوؤ و م لع شموس الم اوؤ للشيخ مبار  بن خضر الواغوري  -2
باللغة العربية، و هذا الشيخ كان عالما بارزا فؤ ( م1513/ هـ1777 -1575/ 111)

 .عهد المل  أكبر

لشيخ أبؤ الفيض الفيضؤ بن الشيخ مبار  الواغوري مندمة تفسير سوا ع اإللهام ل -3
باللغة العربية ، و هذا التفسير غير مونو  وال يوجد له ( م1515/هـ1774 -154/1540)

م ال فؤ العالم اإلسالمؤ، فؤ أوله مندمة بسي ة، لها جز ان، وجز ها األخير يتعلل 
مع لعلوم كالم اهلل العالم و السوا ع اللوا"بعلوم النر ن و قد سماها المصو  العالم بـ 

، و قد قسم موضوعاة علوم النر ن بين فصول و سمى كل "أسراره الصوالح لصدر المرام
 ".سا عة"فصل 

باللغة العربية،   (هـ1721المتوفى )دستور المفسرين لعماد الدين عبد الوبؤ األكبر بادي  -4
 .هذا الكتاب متعلل بعلم الواسخ والموسوخو 

أصول التفسير لإلمام الشاه ولؤ اهلل أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الفوز الكبير فؤ  -5
 :باللغة العربية ، و هذا الكتاب يشتمل على خمسة أبواب( هـ1114-1106)

 فؤ العلوم النر وية الخمسة :الباب األول
 فؤ بيان وجود الدقة والخفا  فؤ معاوؤ وظم النر ن الكريم :الباب الثاني
 ب النر ن البديعفؤ أسلو  :الباب الثالث
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 .فؤ بيان فوون التفسير، و حل الخالفاة الواقعة فؤ تفاسير الصحابة والتابعين :الباب الرابع
فؤ  خر الكتاب أي فؤ الوسخة الفارسية، و فيه ذكر غرا ب النر ن و أسباب  والباب الخامس

 .وزول اآلياة و السور باإليجاز
قد ونل للى اللغة العربية عديد من العلما  و لكن هذا الكتاب فؤ األصل فؤ اللغة الفارسية، و و 

 .ترجمة الشيخ السيد سلمان الحسيوؤ الودوي والة صيتها فؤ البالد العربية
( م1132 /هـ1352-1212/1305)مشكالة النر ن للعالمة محمد أوور شاه الكشميري  -6

 .باللغة العربية

باللغة ( هـ1310-1326)يتيمة البيان فؤ شئ من علوم النر ن للشيخ يوس  البووري  -0
 .العربية

( م1137 /هـ1341-1237/1363)التاميل فؤ أصول التاويل للشيخ حميد الدين الفراهؤ  -3
 .باللغة العربية

-1333 /1237)وجوه الم اوؤ فؤ توجيه الكلماة والمعاوؤ للشيخ أشر  علؤ التهاووي  -1
 .ن النرا اةقد صو  هذا الكتاب لل لبة فؤ فباللغة العربية، و  (م1164/هـ1362

 (م1143-1364)مندمة تفسير بيان الفرقان على علم البيان للشيخ  وا  اهلل امرتسري  -17
أوضح قواعد ب بين المصو  أصول علم المعاوؤ والبيان و فؤ هذا الكتاباللغة العربية، و 

 .الوحو و الصر  و استشهد لها بآياة من النر ن الكريم

باللغة  (م1150المتوفى )أشفال الرحمن الكاودهلوي أحسن البيان فيما يتعلل بالنر ن للشيخ  -11
غير ة مشتملة على أقوال جمع النر ن وتدويوه ووزوله وأقسام الوحؤ و هؤ رسالالعربية، و 

 .ذل 

، وفيه مندمة مر   التفسير للشيخ أشفال الرحمن الكاودهلوي المذكور أعاله باللغة العربية -12
بناة المفسرين ذكر  آلياة المتشابهاة و اشرح بيان معوى التفسير والتفسير بالرأي، و 

 .ما للى ذل و بنة التابعين و 

باللغة  (هـ1313 -1377)تلخيص اإلتنان مع الزياداة للشيخ عبد الصمد الرحماوؤ  -13
لعالمة جالل الدين السيو ؤ، ، هذا الكتاب ملخص كتاب اإلتنان فؤ علوم النر ن لالعربية

تاريخ فيه أسرار وحكم وزول اآلياة، و  ذكرو ير، أعد ل لبة قسم االختصاص فؤ التفسو 
غرا ب األخير بيان حل مشكالة النر ن و  فؤوترتيب السور واآلياة و تدوين النر ن، 

 .النر ن

، (م1111-1114)المدخل للى الدراساة النر وية للشيخ أبؤ الحسن علؤ الحسوؤ الودوي  -14
ل لبة ، و هو أصال فؤ كتب هذا الكتاب لغرض تومية صالحياة فهم النر ن الكريم فؤ ا

اللغة األردية و ونل للى اللغة العربية الشيخ السيد سلمان الحسيوؤ الودوي، و فيه بيان 
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أبعاد مختلفة من لعجاز النر ن الكريم، و ذكر شرا   و أصول و مبادئ االستفاد  من 
 . النر ن الكريم

 .األرديةفتح الموان بتسهيل اإلتنان للدكتور منتدى حسن األزهري باللغة  -15

تسهيل البيان فؤ رسم خ  النر ن للمنرئ وذر محمد باللغة األردية ، هذا الكتاب يشتمل  -16
 .على قواعد و فوا د رسم الخ 

أصول تفسير لموالوا أبؤ الكالم  زاد باللغة األردية، و هو م بو  كمندمة فؤ تفسيره  -10
 ".ترجمان النر ن"

 .ألرديةفهم قر ن لموالوا سعيد أحمد ايم ايه باللغة ا -13

 .األكسير فؤ قواعد التفسير لموالوا محمد رضوان المعروفؤ باللغة األردية -11

 .باللغة األردية" سر سيد أحمد خان"تحرير فؤ أصول التفسير للسيد أحمد المعرو  بـ  -27

 :قسم االختصاص في تفسير القرآن الكريم و علومه في الجامعات الدينية -3
الموتشــر  فــؤ أوحــا  الهوــد بشــأن منرراتهــا الدراســية  و مــن الصــعب أن وســتعرض جميــع المــدارس

المتعلنــة بعلــم التفســير و أصــوله، ألن هــذا يــدعو للــى الوقــة ال ويــل و فيمــا يلــؤ ونــوم باســتعراض وجيــز 
 :للمنرراة التؤ تتبعها المدارس التؤ تم ل مختل  ال بناة اإلسالمية

 جامعة دار العلوم بديوبند - أ

يتم فيه تدريس النرا   عـن  ريـل حفـص و قـرا   " التجويد والنرا   قسم"لن لها قسما مستنال باسم 
السبعة و قرا   العشر ، لضافة للى أوه يعوى بنرا   النر ن الكريم بالتجويد من المرحلة االبتدا ية فتخصص 

أي الجــز  " عــم"لهــا فتــر  فــؤ الســوة األولــى وال اويــة مــن الصــفو  العربيــة يــتم االهتمــام فيهــا بتحفــيظ جــز  
ال ال ين، و هكـذا يـتم تـدريس ترجمـة النـر ن الكـريم مـن السـوة ال ال ـة للـى الخامسـة مـن العربيـة، و فـؤ هـذه 
الســوواة الــ ال  تكتمــل ترجمــة النــر ن مــع التركيــز علــى اللغــاة والنواعــد الوحويــة والصــرفية، و فــؤ الســوة 

، و فـؤ السـوتين السـابعة "لكبيـرالفـوز ا" فؤ التفسير، و فـؤ أصـول التفسـير كتـاب" جاللين"السادسة يدرس 
 .وال اموة ال يدرس أي كتاب فؤ التفسير

يــتم فيــه تــدريس " تكميــل تفســير"و مــع ذلــ  هوــا  قســم لالختصــاص فــؤ العلــوم النر ويــة يعــر  بـــ 
مــن ســور  البنــر  للــى ســور  )، و تفســير البيضــاوي (مــن ســور  الصــافاة للــى ســور  الوــاس)تفســير ابــن ك يــر 

 .و غير ذل " مواهل العرفان"ا  المختار  من كتاب ، و األجز (األعرا 
و بعــد دراســة عمينــة لهــذا المــوه  التعليمــؤ ونــول بكــل صــراحة لن فــؤ هــذا المــوه  عوــؤ بالتجويــد 

 .عواية تامة فؤ المرحلة األولى بيوما هوا  حاجة للى العواية الخاصة فؤ المرحلة ال اوية وال ال ة
 لكناؤجامعة دار العلوم لندوة العلماء ب - ب

لن جامعــة دار العلــوم لوــدو  العلمــا  قــد اهتمــة بتــدريس النــر ن الكــريم مــع التجويــد فــؤ المــرحلتين 
أي الجز  ال ال ين، و بعض السور " عم"االبتدا ية وال اووية اهتماما بالغا لضافة للى االهتمام بتحفيظ جز  
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 (.من سور  الووح للى سور  المرسالة)من الجز  التاسع و العشرين 
و فؤ السوواة األربع من المرحلة العالمية يتم تدريس ماد  التفسير على وجـه أخـص، كمـا يـدرس 

 .فؤ أصول التفسير" الفوز الكبير"
و هكذا فؤ مرحلة الفضيلة التؤ تستغرل سوتين تختص ل لبة قسم االختصاص فـؤ علـم التفسـير 

ر ن و اإلتنـان فـؤ ة لتـدريس أحكـام النـمن السوة األولى  ال  فتراة لتدريس تفسـير الكشـا ، و تسـع فتـرا
و أصــول التفســير ومواهجــه، " لعجــاز النــر ن"فــؤ الســوة ال اويــة مــن الفضــيلة يــدرس كتــاب علــوم النــر ن، و 

 ".أحكام النر ن"كتاب و 
 .هذا المنرر الدراسؤ أيضا ال يكفؤ لخلل الندر  على فهم النر ن الكريم و علومهو 
 الجامعة السلفية بواراناسي -ج 

ا درســوا المنــرر التعليمــؤ الــذي تتبعــه الجامعــة الســلفية بواراواســؤ وجــدوا أن الجامعــة قــد اهتمــة لذ
بــالتعليم النر وــؤ مــع التجويــد مــن المرحلــة االبتدا يــة للــى ال اوويــة، و تبــدأ سلســلة ترجمــة النــر ن الكــريم مــن 

اة ال ال  تدريس الجز ين األخيرين السوة ال ال ة للمتوس ة للى السوة ال اوية لل اووية، و يتم فؤ هذه السوو 
من النر ن الكريم، و من سور  الشورى للى سور  التحـريم، و مـن سـور  الفرقـان للـى سـور  حـم السـجد  علـى 

 .التوالؤ، و لجميعها تختص أربع أو خمس فتراة فؤ كل أسبو 
، و (  األعـرا مـن سـور  الفاتحـة للـى سـور " )الجاللـين"و يتم تـدريس مـاد  التفسـير بمـا فيهـا كتـاب 

مـن سـور  األوبيـا  للـى سـور  " )فتح النـدير"، و تفسير (من سور  األوفال للى سور   ه)تيسير العلؤ الندير 
وغيــر ذلــ  فــؤ الســوواة األربــع أي مــن " أضــوا  البيــان"و " البيضــاوي"، و األجــزا  الموتخبــة مــن (الشــعرا 

 .السوة األولى للعالمية للى السوة ال اوية للفضيلة
فـؤ السـوة ال اويـة " فتح الموان فؤ علوم النر ن"و " الفوز الكبير فؤ أصول التفسير"كذل  يدرس و 

 ".التفسير والمفسرون"من العالمية و الفضيلة، و فؤ السوة ال ال ة تدرس أجزا  مختار  من 
 جامعة الفالح بأعظم جراه - د

 :و فؤ هذه الجامعة خمس مراحل للتعليم النر وؤ
 (ذه المرحلة مد  التعليم خمس سوواةفؤ ه)االبتدا ية  -1

 (فؤ هذه المرحلة مد  التعليم  ال  سوواة)ال اووية  -2

و يــتم التركيـــز فـــؤ المـــرحلتين المـــذكورتين علـــى تـــدريس النـــر ن الكـــريم مـــع التجويـــد وظـــرا و 
 .اي الجز  ال ال ين" عم"تحفيظ جز  

 (فؤ هذه المرحلة مد  التعليم  ال  سوواة)المولوي  -3

فــؤ فــن التجويــد، و فــؤ " جمــال النــر ن"ولــى وال اويــة مــن هــذه المرحلــة يــدرس فــؤ الســوة األ
 (.من سور  المل  للى سور  الواس)السوة ال ال ة يتم تدريس ترجمة النر ن 

فؤ هذه المرحلة تـدرس مـاد  التفسـير و اختصـة لهـا تسـع فتـراة فـؤ كـل أسـبو ، )العالمية  -4
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مــن ســور  مــريم للــى )، والســوة ال اويــة (واقعــةمــن ســور  ســبا للــى ســور  ال)ففــؤ الســوة األولــى 
" مندمـة وظـام النـر ن"البن تيمية، و " مندمة أصول التفسير"، و هكذا يدرس (سور  األحزاب

 .للفراهؤ فؤ أصول التفسير

 (فؤ هذه المرحلة مد  التعليم  ال  سوواة)الفضيلة  -5

ســـور  يـــووس للـــى ســـور  مـــن )فـــؤ هـــذه المرحلـــة أيضـــا تـــدرس مـــاد  التفســـير، ففـــؤ الســـوة األولـــى 
مـن سـور  الفاتحـة )، و فـؤ السـوة ال ال ـة (مـن سـور  الما ـد  للـى سـور  التوبـة)، و فـؤ السـوة ال اويـة (الكه 

 (.للى سور  الوسا 

 مدرسة اإلصالح بأعظم جراه - ه

 :و فؤ هذه المدرسة مرحلتان لتعليم النر ن الكريم
 (فؤ هذه المرحلة مد  التعليم  ماوؤ سوواة)العالمية  -1

مفــرداة "تبــدأ سلســلة تــدريس مــاد  التفســير فــؤ هــذه المرحلــة مــن الســوة الرابعــة، و يــدرس 
 .للفراهؤ فؤ السوة السابعة وال اموة من العالمية" أساليب النر ن"و " النر ن

 (فؤ هذه المرحلة مد  التعليم سوتان)الفضيلة  -2

 .للفراهؤ" ول التأويلالتكميل فؤ أص"للزركشؤ، و " البرهان"فؤ السوة األولى موها يدرس 
للفراهـــؤ، و التـــدرس مـــاد  التفســـير فـــؤ " دال ـــل الوظـــام"و " الفـــوز الكبيـــر"و فــؤ الســـوة ال اويـــة 

 .هاتين السوتين
 الجامعة األشرفية بمباركفور - و

لن هـــذه الجامعـــة قـــد عويـــة بتعلـــيم النـــر ن مـــع التجويـــد عوايـــة خاصـــة، و فـــؤ منرراتهـــا تبـــدأ مـــاد  
مـــن العربيـــة، فتـــدرس ترجمـــة النـــر ن الكـــريم ل ال ـــة أجـــزا  أخيـــر ، و فـــؤ الســـوة  التفســـير مـــن الســـوة الرابعـــة

فـؤ التفسـير " الجاللـين"، و فـؤ السـوة السادسـة يـتم تـدريس (مـن سـور  الشـعرا  للـى سـور  الجا يـة)الخامسة 
السـابعة ، و فـؤ السـوة (24من البدايـة للـى الصـفحة " )زبد  اإلتنان"، و (من سور  البنر  للى سور  األوعام)
 ".البيضاوي"، و فؤ السوة ال اموة جز  من (من سور  الكه  للى سور  الفرقان" )المدار "

بعد دراسة المنرر التفسيري أرى أن المرحلتين من التعلـيم النر وـؤ تحتاجـان للـى مزيـد مـن العوايـة، 
 .نر ن الكريم بأكملهألن فؤ  وال المد  التؤ تستغرل  ماوؤ سوواة ال يوجد أي وظام لترجمة و تفسير ال

 :مراكز و معاهد لنشر التعليم القرآني -4

لن النـــر ن الكـــريم كتـــاب أوزلـــه اهلل لهدايـــة كافـــة الوـــاس، و ال شـــ  فيـــه أوـــه كتـــاب يحمـــل فـــؤ  يـــه 
الهدايــة الواضـــحة والتوجيهـــاة المشــرقة لإلوســـاوية جمعـــا ، و هـــذا ال يمكــن دون اال ـــال  علـــى معاويـــه و 

دي موـه لال مـن يتلـوه تـالو  تـادي للـى فهمـه الصـحيح و ال يسـت يع أن يفهمـه فهمـا مفاهيمه، و لوه ال يهتـ
صحيحا لال من يعر  لغة ما أوزل فيه أال و هؤ اللغة العربية، فبعض المعاهـد والموظمـاة تنـوم بـالجهود 

 .والمحاوالة لتعليم اللغة العربية هادفة للى تعليم و تفهيم النر ن الكريم
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ساجد لمختل  الوالياة والمدن يهتم بتفسير النـر ن الكـريم كـل يـوم بعـد صـال  وهوا  عدد كبير للم
التــراويح فــؤ شــهر رمضــان، والمصــلون يســتمعون لليــه بكــل شــول ورغبــة، ويتمتعــون بعلــوم النــر ن ومعاويــه 

 .وحكمه وأسراره
فـــؤ مختلـــ  األمـــاكن مـــن قبـــل بعـــض / وكـــذل  تـــوظم حلنـــاة تفســـير النـــر ن الكـــريم للوســـا  عامـــة 

 .موظماة التؤ تعتوؤ بتدريب الوسا  تدريبًا ديوياً ال
 :وذكر فيما يلؤ بعض هذه المعاهد والماسساة و جهودها بشأن التعليم النر وؤ

ماسســة خيريــة تتخــذ منــرا لهــا فــؤ ( ميسةةكو)إن المنظمةةة اإلسةةالمية للتعلةةيم واالجتمةةاف والثقافةةة  -1
ة موذ  مان و عشرين سوة و من أهم مديوة حيدر  باد و هؤ تنوم بخدمة الدين فؤ شتى المجاال

أعمالهـــا وشـــر التعلـــيم النر وـــؤ فـــؤ المـــدارس االبتدا يـــة وال اوويـــة والكليـــاة الرســـمية، و ممـــا يجـــدر 
ـــ  لتــروي  التعلــيم " معلــم اللغــة العربيــة للنــر ن"بالــذكر أن ميســكو قــد أعــدة موهجــا دراســيا يعــر  ب

 :النر وؤ و وشره و هو يتضمن مرحلتين

يـتم فيهـا االهتمـام بتعلـيم مبـادئ الـدين ( من روضـة األ فـال للـى الصـ  ال الـ ) :لىالمرحلة األو 
 .واألخالل والسير  الوبوية مع التركيز على قرا   النر ن الكريم بالتجويد

يتم فيها االعتوا  بتعليم األحكام والمسا ل ( من الص  الرابع للى الص  ال امن): المرحلة الثانية
بوية و قواعد اللغة العربية و األلفاظ النر ويـة و معاويهـا مـع التركيـز علـى ترجمـة الديوية والسير  الو

 .النر ن و فهمه
 :المقرر الدراسي لطلبة الكليات

هـــذا المنـــرر يحتـــوي علـــى ســـوتين، و هـــو يهـــد  للـــى تزويـــد ال لبـــة مـــن المراحـــل العليـــا  بـــالعلوم 
الكلياة والجامعاة التؤ يـتم فيهـا التـدريس بواسـ ة  الديوية، فوظرا للى لفاد  هذا الموه  قد أدخله ك ير من

 .اللغة االوكليزية فؤ منرراتها الدراسية
و لن ميســكو قــد عنــدة أك ــر مــن عشــرين بــرام  تدريبيــة و ورشــاة عمــل لتــدريب العلمــا  حــول 

لبالد النيام بتدريس منرراتها الدراسية المتضموة  ال  مأ  ساعة عن وسا ل و  رل التعليم الجديد   ول ا
 .و عرضها

حتى اآلن أك ر من مأتؤ مدرسة و كلية قـد أدخـل موـاه  و بـرام  ميسـكو فـؤ منرراتهـا الدراسـية، 
و يبلــع عــدد  ــالب هــذه المــدارس والكليــاة حــوالى مــأ  و خمســين ألفــا، و عــدد المعلمــين المتــدربين الــذين 

 . ينومون بتدريس هذا الموه  يبلع حوالى  ال  مأ  معلم
 اإلسالمية و خدماتها القرآنية  حركة الجماعة -2

لن الجماعــة اإلســالمية حركــة دعويــة قر ويــة كبيــر  فــؤ الهوــد، و تــدور مجهوداتــه و وشــا اته حــول 
دعــو  و وشــر رســالة النــر ن الكــريم مــع أعمالهــا األخــرى، فالجماعــة االســالمية تنــيم حلنــاة دروس النــر ن 

ســبعة ) 0545م الجماعــة تلنــؤ دروس النــر ن فــؤ الكــريم فــؤ كــل أســبو  فــؤ أمــاكن مختلفــة، فــؤ هــذه األيــا
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مكاوا فؤ المدن و النرى واألريا   ول الهود و عرضها، و كذل  (  ال  و خمس مأ  و خمس و أربعين
المو وقـة فـؤ أرجـا  الهوـد، خاصـة فـؤ / قامة الجماعة بترجمة النر ن الكريم فؤ مختل  اللغـاة الملفوظـة

ــــة، اإلوجليز  ــــة، والهودي ــــة، و تيلغــــو، اللغــــة األردي ــــة، والتاملي ــــة، والكوري ــــة، والبوجابي ــــة، والمرا ي ــــة، والمليالمي ي
 .واآلسامية، وأريا و ما للى ذل  فؤ اللغاة الرا جة فؤ األقوام النبلية

كذل  الجماعة اإلسالمية تعند الودواة والملتنياة والمجالس حول موضوعاة قر ويـة مختلفـة فـؤ و 
لنــر ن الكــريم بواســ ة الكاســيتاة وســؤ ديهــاة وشــرة رســالة اوــد، و شــتى فــؤ مختلــ  الواليــاة بالهأمــاكن 

بواس ة االوتروية و البريـد االلكترووـؤ لعامـة الوـاس و خاصـة لغيـر المسـلمين، و أذاعـة وعـر  أن النـر ن و 
هـــدى للوـــاس و لـــيس هـــدى للمســـلمين فنـــ ، فأهـــدة و أرســـلة للـــى غيـــر المســـلمين وســـخ النـــر ن الكـــريم و 

 .عدد  المختلفةتراجمه باللغاة المت
و عالو  على ذل  وشرة الجماعة اإلسالمية و قامة بال بع كتبا ك ير  حول موضوعاة متعـدد  
للنـــر ن الكـــريم باللغـــة األرديـــة لحـــ  الوـــاس علـــى تـــالو  النـــر ن و فهـــم معاويـــه و دعوتـــه و رســـالته الراشـــد  

 :الخالد ، فوذكر بعض الكتب فيما يلؤ
 د أبو األعلى المودوديموالوا السي: النر ن والحدي    -1

 موالوا السيد أبو األعلى المودودي: النر ن والرسول   -2

 (كو ته)موالوا عبد العزيز : السيد ق ب الشهيد، ترجمة : النر ن و دعو  الت ور  -3

ســـل ان أحمـــد . وجـــاة اهلل الصـــدينؤ، د. د: الســـيد ق ـــب الشـــهيد، ترجمـــة: النـــر ن والعلـــم   -4
 .االصالحؤ

 خرم مراد: ر ن الدراسة الجماعية للن -5

 بروفيسور عبد المغوؤ: فلسفة تاريخ النر ن   -6

 السيد محمد فارول خان: مشاكل تدريس النر ن الكريم   -0

 السيد وظر الزيدي: أقوال النر ن   -3

 السيد أبو األعلى المودودي: التعليماة السياسية للنر ن  -1

 موالوا السيد أبو األعلى المودودي: التعليماة االقتصادية للنر ن  -17

 السيد جالل الدين العمري: تصور التزكية فؤ النر ن المجيد  -11

 بروفيسور محمد عبد الحل األوصاري: تعّلم العربية النر وية  -12

 شميمة محسن: المرأ  فؤ النر ن  -13

 السيد خرم مراد: دروس النر ن  -14

 رضؤ اإلسالم الودوي. د: النر ن، أهل الكتاب والمسلمون -15

بوشــر رســالة و دعــو  النــر ن الكــريم بجميــع الوســا ل المتــوفر   هــذه حركــة الجماعــة اإلســالمية تنــوم
 .لدى الجماعة اإلسالمية بالهود
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 مركز خليق أحمد النظامي للدراسات القرآنية بجامعة علي جراه اإلسالمية -3

م، وهو يركز على دراسة النر ن و علومه مع االعتوا  بتوميـة المهـار  1113أسس هذا المركز فؤ 
التــدريس والبحــ ، وهــو أيضــا ون ــة االتصــال والتــراب  بــين العــالم اإلســالمؤ والعــالم  العلميــة فــؤ مجــاالة

 .الغربؤ للتعليم

 :أهداف المركز
 توفير تعليماة لنرا   النر ن وظرا -1

 (أي التجويد والنرا  )توفير تعليماة لتالو  النر ن الكريم وفل المواه  المتعدد  للنرا    -2

 ن الكريمتوظيم و توسيل الصفو  لحفظ النر  -3

 تشجيع البح  والتحنيل فؤ مجال التفسير -4

 (Calligraphy)تزويد المعلوماة فؤ فن الخ  والكتابة  -5

هــذا و ك يــر مــن المعاهــد والماسســاة توجــد فــؤ الهوــد لت ــوير  ــرل و وســا ل التعلــيم النر وــؤ و 
ى تســعى لوشــر تحــاول و تنــوم بمجهــوداة لتوميــة الفكــر فــؤ فهــم النــر ن الكــريم، و هوــا   مــن معاهــد أخــر 

 :التعاليم النر وية، و هؤ
 ماسسة النر ن حيدر  باد -1

 معهد النر ن لكواا -2

 دار النر ن التابعة ماسسة الوور بلكواا -3

 حركة دعو  النر ن بويو دلهؤ -4

 المجمع لتعليم النر ن بدلهؤ -5

 المركز لتعليم النر ن بدلهؤ  -6

 :كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريمارس و مد -5
كريم و أول سّلم لتعليمه هو تالوته تالو  صحيحة، و هذا يوجب اإللمام بعلم لن أول حل للنر ن ال

التجويــد والنــرا   ألوــه يتحــول المعوــى والمفهــوم فــؤ صــور  عــدم أدا  الحــرو  أدا  صــحيحا و ربمــا تحــّول 
 .المفهوم يادي للى الكفر

لمين فـؤ الـزمن و من جاوب  خر ال يمكووا اإلغمـاض عـن هـذه الحنينـة أن عـددا كبيـرا مـن المسـ 
المعاصــر ال ينــدرون علــى تــالو  النــر ن الكــريم فضــال عــن فهمهــم ليــاه فهمــا صــحيحا، و أك ــر المســلمين 
الهوود يسكوون فؤ النرى واألريا ، و  ماوون فؤ المأ  موهم يصابون بالفنر والجهل، فالعلما  و أصحاب 

ظا لكؤ يتعلم األوالد قرا   النر ن وظـرًا، فكتبـوا الفكر حاولوا أوال فؤ تعليم و تدريس النر ن الكريم حرفا و لف
كتبا فـؤ قواعـد و أصـول قـرا   الحـرو  العربيـة ومعرفـة حـرو  الهجـا  و  رينـة االرتبـا  واالتصـال بـين 
حر  و حر  و بين لفظ و  خر، فبعض الكتب معرو  بين أوسا  أساتذ  الكتاتيب والمدارس االبتدا يـة 

، و غيـر ذلـ  مــن "مكمـل وـوراوؤ قاعـد "، "قاعـد  بغـدادي"، "وـوراوؤ قاعـد "، "نيسـروا النـر : "فـؤ الهوـد مـ ال
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 .الكتيباة
و فــؤ الهوــد توجــد ك يــر مــن المــدارس الديويــة يبلــع عــددها للــى مــا يتجــاوز مــأ  ألــ ، و لن جميــع 

ريس المدارس تهتم بتحفيظ النر ن الكريم بمواهجها المختلفة، هوا  عدد من المدارس تركز عوايتها على تد
موسوبا للى مالفه المولوي وـور محمـد، مـع النواعـد األساسـية " ووراوؤ قاعد "المعرو  بـ " الناعد  الووراوية"

و هذا الموه  حظى بنبول عام لدى ك ير من المدارس الديوية، ألن فيه يتعـود ال ـالب علـى . من التجويد
عـض المـدارس أي وزن لهـذه الناعـد  و يعبرهـا الو ل الصحيح لأللفاظ النر ويـة موـذ البدايـة، بيومـا ال ينـيم ب

التعـر  علـى الحـرو  الهجا يـة فنـ  و شـئ مـن  –فؤ اعتنادهـا  –سريعا،ألن غرض تدريس هذه الناعد  
 .األلفاظ المركبة

فؤ بعض : و هوا  أمر ال يخلو عن االوتباه، و هو أن  رينة تدريس هذه الناعد  الووراوية ا وتان
بــ ، تــ ،  ــ ، حــ : الهود خاصة تعلم و تدرس حرو  الهجا  باليا  ال ويل، م الالمدارس الواقعة فؤ شرل 

، خـ ، ر ، ز ،  و، ظو، فـ ، يــ ، يعوـؤ مو وقـة بـدون األلـ  و باإلمالـة للـى اليـا  ال ويـل، و فـؤ أك ـر 
هوـا يجـدر المدارس تلفـظ بـاألل ، يعوـؤ بـا، تـا،  ـا، حـا، و مـا للـى ذلـ ، كمـا تلفـظ  فـؤ الـبالد العربيـة، و 

بالــذكر أن ال رينــة األولــى  رينــة قديمــة ليســة متبعــة بــل متروكــة فــؤ هــذا الــزمن، و ال رينــة ال اويــة هــؤ 
 . رينة سا د  اآلن فؤ جميع المدارس الديوية

أما بالوسبة لتحفيظ النر ن الكريم فـبعض المـدارس تهـتم لـه اهتمامـا خاصـا و تسـعى كـل وقـة للـى 
كون لهم قدر  على قرا   النر ن الكريم حفظـا فـؤ مجلـس واحـد، فهوـا  أمـور لعداد جيل من الحفاظ الذين ي

 :تحتاإ للى التوجه واالهتمام حيوما يحفظ ال الب النر ن الكريم
 .يجب لل الب أن ينرأ الدرس على األستاذ مر  واحد  فن  فؤ يوم واحد -1

 .تاذ يوميايجب لل الب أن يضم الدرس الماضؤ بالدرس الحالؤ وقة النرا   على األس -2

 .يهتم بحفظ الدروس الستة الماضية و ينرأها على األستاذ كل يوم السبة -3

فـؤ المرحلـة األولـى ربعـا ربعـا : االهتمام بمراجعة الجز  الذي تم حفظه فؤ المراحـل الـ ال  -4
 .من الجز ، و فؤ المرحلة ال اوية وصفا وصفا من الجز ، و فؤ المرحلة ال ال ة جز ا كامال

 الــب أن يهــتم بحفــظ مــا تيســر مــن األجــزا  المنــرو   و ينــرأ علــى األســتاذ  و مــع ذلــ  لكــل -5
 .يوميا

لن المــدارس التــؤ تتخــذ هــذا المــوه  ال تجيــز لدخــال أي دراســة ســوا  كاوــة ديويــة أو عصــرية فــؤ 
أذهان ال الب تونسم للى أمور متووعة  –فؤ اعتنادها  –موهجها الدراسؤ أ وا  تحفيظ النر ن الكريم، ألن 

 .ر أ را سلبيا على التحفيظتا 

 :التحديات
 :هوا  عديد من التحدياة تعرقل دون التعليم النر وؤ لعامة الواس، موها

 :فقدان المناخ العلمي المتواجد في رحاب المدرسة -1
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لن  البا ال يست يع أن يتعلم فؤ أي مكان قدر ما يـتعلم فـؤ المـدارس، ألن وجـود الموـاخ العلمـؤ 
زعــة التســابل فيمـا بيــوهم و تركيــز أذهــاوهم علــى التعلـيم و الــتعلم، هــذه كلهــا ليســة و مصـاحبة الــزمال  و و

 .متوفر  خارإ المدرسة
 :مشاكل المقرر التعليمي المجاني -2

لن فؤ بالد الهود و باكستان سادة هذه الوزعة أو الفكر  أن تعليم الدين و علومه يوبغؤ أن يكون 
شـــي ا مـــن األمـــوال علـــى تعلـــم النـــر ن الكـــريم، و لن تفـــرض بالشـــا، فيصـــعب علـــى الوـــاس أن يوفنـــوا /مجاوـــا

الرسوم على المنرراة التعليمية الديوية فال يرغب فيها لال عدد قليل، و لن أقيم وظام التعلـيم والـتعلم مجاوـا 
الكســل فــؤ الحضــور فــؤ المدرســة وعــدم االعتوــا  و اإلهمــال بــأدا  الواجبــاة : فوواجــه مشــاكل أخــرى مــ ال

 .جيح األشغال البسي ة على التعليم، و غير ذل المدرسية و تر 
 :تراكم األشغال المتنوعة -3

هــــذه حنينــــة ال توكــــر أن عامــــة الوــــاس يشــــتغلون بأعمــــالهم و تجــــارتهم أك ــــر ممــــا يشــــتغله  الــــب 
مدرسـؤ، فــال يمكــن لهــم أن يــداوموا علــى هــذا التعلــيم أو أن يشــاركوا فــؤ حلنــاة تعلــيم النــر ن الكــريم أو أن 

باستمرار، و لكن مع ذل  كل لوسان تسوح له فرصة و يحين له وقة يسـت يع أن يسـتخدمه يحضروا فيها 
ــديوؤ والعلــوم النر ويــة، فــاألمر يعــود للــى المعلــم أوــه يحــ هم علــى اســتخدام أوقــاة فارغــة  لحصــول العلــم ال

غالهم و أعمالهم للتعليم النر وؤ، و فيما يلؤ وحن ونترح بسبعة واجباة سهلة لمواصلة التعليم أ وا  أدا  أش
 :اليومية

 .فؤ كل يوم تالو  النر ن الكريم وظرا لمد  خمس دقا ل على األقل - أ

 .تالو  ما تيسر من النر ن الكريم باللسان لمد  خمس دقا ل  - ب

 .م العة معاوؤ ألفاظ النر ن الكريم لمد  ربع ساعة على األقل  - ة

المـــا ور  بواســـ ة الكاســـية االســـتما  للـــى الترجمـــة اللفظيـــة مـــن  يـــاة النـــر ن و األدعيـــة   -  
 .المسجل والنرص المدم  و الجوال والونال

 .االستمرار بتالو  السور التؤ تم حفظها فؤ الصلواة مع الوظر فؤ معاويها  - إ

 :عدم معرفة اللغة العربية -4

فحفظـوا النـرّان الكـريم , هذه حنينـة أن المعلمـين واألسـاتذ  ال يعرفـون اللغـة العربيـة وال يعرفـون أبـدا
بدون معرفـة اللغـة العربيـة، وبعـد ذلـ  ينومـون بتحفـيظ األ فـال والصـغار النـر ن الكـريم فالبـد  فن 

 .  لوا أن وربى وودربهم أوال وونّربهم للى النرّان على األقل

 :عدم المساعدة المالية من قبل الحكومة -5

لمســلمين الحكومــة ال تســاعد مــدارس ومعاهــد تحفــيظ النــر ن الكــريم بــل هــى قا مــة علــى تبرعــاة ا
فالمسـاولون مــن م ــل هــذه المـدارس والمعاهــد يجمعــون التبرعــاة ويسـددون حاجــاة ووفنــاة  عــام 
 .ال لبة ورواتب األساتذ  فال يندرون بعد ذل  أن يشتروا الوسا ل والتنوياة الجديد  لالستفاد  موها
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 :الخاتمة
د علمــا  الهوــد فــؤ لن التفصــيل الــذي مــر ذكــره فــؤ الصــفحاة الســالفة يبــين لوــا بوضــوح أن جهــو 

مجــاالة التعلـــيم النر وــؤ و وشـــر العلـــوم النر ويــة و االعتوـــا  بهـــا مــا زالـــة موـــذ قــدومهم فـــؤ أرض الهوـــد و 
اســتمرة عبــر العصــور المتتاليــة فــؤ األحــوال المختلفــة، و قــد تووعــة هــذه المجهــوداة والخــدماة للعلمــا  

و تأليفا، كتابة و دراسة، لقامة الماسساة المعوية الهوود فؤ مجال التعليم النر وؤ تفسيرًا و شرحا، تصويفا 
بــه و تــوفيرا للموــاخ لتحفــيظ النــر ن الكــريم و ب ــا و وشــرا لتعــاليم النــر ن بــين جمــاهير المســلمين عــن  ــرل 

 .حلناة الدرس والتفسير
و الشـ  أن هــذه المجهـوداة للعلمــا  والماسسـاة لــم تكـن علــى مسـتوى واحــد و علـى ومــ  واحــد، 

الجهـــود والخـــدماة ترتنـــؤ و تتضـــاع  حســـب المنتضـــياة المتحتمـــة المختلفـــة، و كاوـــة  بـــل كاوـــة هـــذه
الوتيجـــة أن ظهـــرة الماسســـاة و المعاهـــد المتخصصـــة بعـــدد صـــالح فـــؤ شـــتى موـــا ل الـــبالد، كمـــا ازداد 

 .االعتوا  بهذا المجال بشكل ملحوظ

 :المقترحات
ر ويـة فـؤ الهوـد وـود أن ونـدم بعـض و فؤ  خر م ا  الدراسة حول التعليم النر وـؤ والماسسـاة الن

 :االقتراحاة بشأن ت وير الماسساة النر وية و فعالياتها فؤ الهود
عند ورشاة قر ويـة م ـل هـذه التـؤ وشـار  فيهـا فـؤ مختلـ  موـا ل بـالد الهوـد الواسـعة مـن  - أ

ـــد اســـتعراض خـــدماتها و " ليسســـكو"جاوـــب موظمـــة  ـــة فـــؤ الهو ، ليتســـوى للماسســـاة النر وي
 .ل ت ويرهاالبح  عن سب

لعـــداد مـــوح تشـــجيعية مـــن جاوـــب ليسســــكو للفـــا نين فـــؤ تحفـــيظ النـــر ن الكـــريم، و كــــذل    - ب
 .للماسساة النر وية على خدماتها الجليلة

 .توظيم ورشاة قر وية فؤ الهود إلجرا   رينة موحد  لتعليم الهجا  النر وؤ  - ة

ارإ والتجويـد لكبـار لعداد ويب سا ة الخاص بتالو  النر ن و نا و تلفظا صحيحا مع المخـ -  
 .”Online Quran Education“السن و لمن يستنيل عن خدمته يعوؤ 

 

*** 
 :المراجع والمآخذ

هــــدى للوشــــر : األســــتاذ الشـــيخ خالــــد ســــي  اهلل الرحمـــاوؤ،  : النـــر ن المجيــــد و العصـــر الــــراهن  -1
 .م 2712حيدر باد، يوويو 

المعهـــد العـــالؤ اإلســـالمؤ : علمـــا ،  مجموعـــة مـــن ال: مـــن أهـــم الخـــدماة النر ويـــة لعلمـــا  الهوـــد  -2
 .م 2712حيدرأباد، فبراير 

اســالم  بــو  فااوديشــن ويـــو : رضــؤ اإلســالم الوـــدوي،  . د: م العــة النــر ن فــؤ  ســـيا الصــغرى -3



 17 

 .م 2717دلهؤ، 

لدار  علـوم لسـالمية، جامعـة : بروفيسور محمد سـالم قـدوا ؤ،  : العلوم اإلسالمية و علما  الهود  -4
 .م 1111مية، علؤ جراه اإلسال

 .شبكاة االوتروية  -5

*** 
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 مشكلة التعليم لمسلمي الهند وحلها

 
 محمد شاهجهان الندوي. د

 
لن التعليم هو عصب الحيا  اإلوساوية، ولسوا فؤ حاجة لكؤ واكد أن التعليم هو البوية األساسية 

سالم التعليم على كل مسلم ولند فرض اإل. فؤ بوا  مستنبل أية أمة، فال تتندم وال توال رقًيا لال به
للتخلص من الجهل، وشجع العلم، وحرض عليه، وجعله ركوا أصيال فؤ بوا  الشخصية اإلسالمية، ينول 

، 223أخرجه ابن ماجه رقم )«  لب العلم فريضة على كل مسلم»: الرسول األكرم صلى اهلل عليه وسلم
ا يلتمس به علمًا سهل اهلل له  رينًا للى من سل   رين»: وأشاد بال الب فنال( 2817وأبو يعلى رقم 

ر، دومع ذل  كله فإن الوضع التعليمؤ للمسلمين فؤ الهود وضع مز ( 2636أخرجه الترمذي رقم )« الجوة
وتخل  المسلمين تعليما هو حنينة، ال جدال فيها، وقد كش  الحنا ل، التنرير الذي قدمته اللجوة التؤ 

 .«سشر»شاكل األقلياة، والتؤ اشتهرة بلجوة شكلتها الحكومة الهودية لدراسة م
وبما أن المدارس اإلسالمية العربية الهودية تنتصر على تدريس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 
دون العلوم العصرية واللغة الهودية واللغة اإلوجليزية مع أوها لغة التعليم ولغة الحكومة والتخا ب بين 

الحكومة االعترا  بشهاداة هذه المدارس، ولذا ال يرغب فؤ االلتحال بها  الم نفين، فكاوة الوتيجة رفض
على % 1ورغم ذل  ال يتجاوز عدد الملتحنين بالمدارس الديوية  –عامة  –لال ال الب الفنرا  والمساكين 

 .مستوى الهود
أوالد ال بناة ويتجه أوالد ال بناة العليا المسلمة للى المدارس والمعاهد التعليمية العصرية، وأما 

المتوس ة فهم كذل  يرغبون فؤ التعليم العصري فؤ الماسساة التعليمية غير الرسمية الشهير  لجود  
تعليمها، والتؤ تأخذ رسوما باهظة للتعليم، ولكوهم يض رون لن ع دراستهم بعد مراحل وظرا للى وضع 

 . با هم االقتصادي الذي ال يتحمل أدا  تل  الرسوم الباهظة
من الشباب المسلمين، وقد فاقة ال بناة الموبوذ  التؤ % 5يحصل على التعليم العالؤ لال فال 

كاوة تواجه الوظام ال بنؤ المسلمين فؤ بعض الش ون وأصبح حالها أحسن من حال المسلمين كما 
 .«سشر»كش  تنرير لجوة 

العلوم العصرية ولحل هذه المشكلة ال بد من لوشا  ماسساة ومعاهد تعليمية تعتوؤ بتدريس 
على المستوى العالؤ بأسلوب حدي ، يتوخى السهولة واليسر، كما تهتم بتعليم اللغة العربية وصوال للى 
تحنيل درجة من الكفا   اللغوية التؤ تمكن الدارسين من استعمال اللغة العربية فهما وقرا   وكتابة، بما 

لم هر ، وتاهلهم تأهيال يمكوهم من النياد  الرشيد  يتيح لهم تالو  النر ن الكريم وفهمه، وكذل  السوة ا
 .لألمة اإلسالمية
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كما يوبغؤ تحصين الدارسين فؤ المدارس الديوية ضد مختل  ألوان الغزو الفكري وحمالة 
التشكي ، والشبهاة، وعلم المبادئ الوضيعة من علموة أو شيوعية، أو عولمة أو مادية أو للحاد أو 

ووضع المواه  الدراسية لهم بعد تخرجهم . للغة اإلوجليزية فهما وقرا   وكتابةتوصير، مع االعتوا  با
لسوتين فؤ العلوم االجتماعية واالقتصادية العصرية والعلوم ال بعية كؤ يتمكووا من تم يل اإلسالم فؤ 

وبدون االهتمام بهذه . العصر الراهن بأسلوب جذاب موسجم مع مت لباة العصر الحدي  ومنتضياته
وكل ذل  يت لب دعما قويا من أمة لسالمية عالمية . مور ال يمكن وجاح الحركة اإلسالمية فؤ الهوداأل

 .ذاة غير  وحمية
 

*  *  * 
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 حمله في العراق الكليم والتسابق المحموم نحو[ اإلفتاء]نعت 

 
 د محمد محروس المدرس األعظمي.أ

 
، لوــ  تـولؤ الوـاس الواليــاة:   قـال إلمــر  حيـا حـين  لــب مـن رسـول اهلل [  أبـا ذر ] تـذكرة 
 !! .شي ًا  –يا رسول اهلل  –فهال جعلة لؤ 
وَّها أماوة}: فنال له الرسول وها يوم النيامة خزيٌّ وودامة، و يا أبا ذر لوَّ  ضعي ، وا   . {ا 

وتذكرة اإلمام أبا حويفة رحمه اهلل حين ُضرب على تـولؤ النضـا  فـؤ زمـن األمـويين والعباسـيين 
 ! .فكان يرفض 

هــرون الرشــيد فــؤ حمــل الوــاس علــى  وتــذكرة موقــ  اإلمــام مالــ  رحمــه اهلل حــين كلمــه الخليفــة
 .فأبى ... ، وأن يصحبه للى بغداد  -كتابه الشهير  –( المو أ)

فمــا بــاُل الوــاس اليــوم  يضــيفون لليوــا بليــًة ُ ضــا  للــى مصــا بوا العظــام ، فتــرى مــاتمراة  تعنــد لــو 
ــ ا علـى ألـ  أسـر   متعففـة لكفـتهم لمـد  عـام ، واآلخـر يسـتبل الجُأوفنة وفناته  [كبـار العلمـا ]ميـع للـى تجمـع  ل

 .وهكذا .. واآلخر .. واآلخر !! .. يضم  لبة العلم الصغار 
لنَّ موصب اإلفتا  اون ع فؤ العـرال مـذ تـوفؤ العالَّمـة الكبيـر الشـبخ قاسـم النيسـؤ رحمـه اهلل سـوة 

هـذا : وـوري السـعيد  –حيوـذا   –لليه البعض من غير جـدار  ، قـال ر ـيس الـوزرا  م ، وحين ت لَّع 0953
 :الموصب يستحنه واحد ، وهو 

، ولعـل موقـ  الشـيخ ذا  كـان لذن ال لفتـا : فنـال..  ، فعرضوه عليـه فـأبى(الشيخ أمجد الزهاوي)
ــم ينــم مــن بــين األجــدا  خ ــأً  ن كــان بعــد ذلــ  فادحــًا حيــ  مــاة هــذا الموصــب ول موقفــه هــو موقــ  ، وا 

 .ن الذين اون ع وجودهم فؤ أزماوواالعلما  الصالحين السابني
ُيلحل اسـمه ( وجم الدين الواعظ ) ر اسة الجمهورية أخذ الحاإ ( عبد السالم عار )وحيوما تولى 

، وازداد تشـــب ه بهـــذا ! مـــن غيـــر توجيـــه  مـــن أحـــد  لهـــذا الموصـــب لـــه ( مفتـــؤ الـــديار العراقيـــة ) بوصـــ  
رفــًة با ســًة بويــة فــؤ زمــن الملــ  الــذي يضــم غ( النبالويــة): حــين حــاز تــدريس مدرســة جــامع التوصــي  

لهــذا ( الشــيخ يوســ  الع ــا)، وذلــ  فــؤ فتــر  تــولؤ (دار اإلفتــا )ملــ  العــرال تحــة عوــوان ( فيصــل األول)
 .والواس ال تأبه لذل  وبإصرار.. ؤ الشيخ الواعظ يكتب ذل  بإصرار  وبن. الموصب رسميَّاً 

المـدرس ( ر الشـيخ عبـد الكـريم بيـا)مـر التـدريس والصـدار  العلميَّـة ألسـتاذوا العالَّمـة وما اوتهى أوحي
لالَّ كووــه األعلــم فــؤ تلــ  ، أخــذ الــبعض ُيضــفؤ عليــه هــذا اللنــب دوومــا ســبب  مبــرر  فــؤ الحضــر  الكيالويــة

 .الفتر 
هذا تحة  –توفؤ الحنًا  -وبعد وفاته رحمه اهلل بعد االحتالل بسويهاة ، وصب البعض شخصـًا 
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نَّما هي العنعنات والشنشنات، ولم يترك أثرا  ما ، اإلسم، ولم يكن له فؤ هذا األمر شؤ   .!!وا 
وفـــال الماليـــين بالعملـــة العم  ل األمـــر للـــى التـــدافع والتوـــاز ، وعنــــد المـــاتمراة ـــ راقيـــة، ولكــــل  ، وا 

وفـع هـذا لهـم ، وال تـدري مـا تعـر  هـذا وال ذا  الوـاس لـيس لهـا فـؤ هـذا األمـر شـؤ ، وال ، وعامَّة!!دوافعه
، من الغد، ومن اإلعتنال، ومـن الحـواجز، ومـن المـداهماة.. شؤ   ، وخوفهم من كل  باسهم، وفنرهم: فؤ

وهةؤالء الةذين ييريةدون حمةل أوزار النةاس . الـخ ... ومن اإلغالقاة الكاملـة لمـدن  بأكملهـا لمـدد  مت اولـة 
، بةل المهةم نعةوت  ح النةاس ومعايشةهم فةي يةومهم و ةدهمت شةفة  حةول مصةالإلى أوزارهم ما نبسوا ببنة

 . !!تيضاف ليس لها رسم  وال حجم  إالَّ اإلسم 
ب على ظهري اللع: ]نول، وياهلل عوــه يوهى الواس عن تنليدهكان اإلمام األعظم أبو حويفة رضؤ 

لمجـــرد  ،أحــدهم أوزارًا للــى أوزارهمـــل ، فــأين هـــذا ممــن يــدعو الوـــاس للــى أوفســهم ليتح[ !!واالجتيــاز لغيــري
ن أفطةةةر الكثيةةةر أول يةةةوم  مةةةن رمضةةةان، أ لةةةم يتحملةةةوا إثةةةم الماليةةةين حةةةييتبــــاهى بـــه فـــؤ الـــدويا، [ وعـــة  ]

رمةةةي مةةع العلةةم بةةاألمر حةةرام وكالهمةةا!! .. وسةيتحملون إثةةم صةةيام يةةوم العيةةد والعمةةل بخالفةةه ، وتشةةتد الحي
 .!!مجاملة  ورياء  

وــؤ ألعجــب مــن الــذين ، وفــؤ لجــ  لــى الموبــر زهــدد وُبعــدد عــن الــدويافع: متعــدد  لهــم شخصــيَّاة وا 
 ، ثةةممعايشةةهم بشةةتى الطةةرق أمنَّةةواقــد . !!الحيــا ت تــدافعد ال يشــابهه تــدافع أهــل السياســة علــى المواصــب 

 :ورحم اهلل اإلمام الجرجاني المعروف بالسيِّد الشريف حين قال . انعكس هذا الَبَطر على أفعالهم
 أهةةةةةل العلةةةةةم صةةةةةانوه صةةةةةانهم ولةةةةةو أنَّ 

 

 ولةةةةةو عظَّمةةةةةوه فةةةةةي النفةةةةةوس لعظَّمةةةةةا 
 

 ولكةةةةةةةةةةن أهانةةةةةةةةةةةوه فهانةةةةةةةةةةةوا ودنسةةةةةةةةةةوا
 

 محّيةةةةةةةةةَاه باألطمةةةةةةةةاف  حتةةةةةةةةى تجهَّمةةةةةةةةا 
 

م  فةةةةي خدمةةةةة العلةةةةم مهجتةةةةي  ولةةةةم أفتةةةةد 
 

 ألخةةةةةةةدم مةةةةةةن ال قيةةةةةةت لكةةةةةةن أليخةةةةةةدما 
 

 ولةةةةةةةم أقةةةةةةةةإ  حةةةةةةةةةقَّ العةةةةةةةةةلم إن كةةةةةةةةان
 

ةةةةلَّما   كلَّمةةةةا بةةةةدا طمةةةةع  صةةةةيَّرته لةةةةي سي
 

 

، وهةةو تخرجةةوا منهةةا ، وهةةم يتولةةون أمةةور هةةذه الكليةةات عيبةةون علةةى خريجةةي الكليةةات الدينيةةةي         
 .لشهادات، ويضخُّون لنا المستويات الضحلة ويتحملون آثام منحهم االيوم

ـــــــــــه ـــــــــــة ُتظهـــــــــــر حب ـــــــــــه وأو  تعصـــــــــــؤ اإلل
 

 هـــــــــــــذا ُمحـــــــــــــالد فـــــــــــــؤ الفتعـــــــــــــال بـــــــــــــديع 
 

 لـــــــــــــو كـــــــــــــان حب ـــــــــــــ  صـــــــــــــادقًا أل عتـــــــــــــه
 

 ُيحــــــــــــــب  م يــــــــــــــع لنَّ المحــــــــــــــبَّ لمــــــــــــــن 
 

 

فهةم يفعلةةون مةةا .. قةةد حةرف آلتةةه فةال يشةةمل ه الوصةف ، أم هةةي تزكيةة  للةةنفس ( المةال ) أم أنَّ 
 .  عنه َين هون

 

*  *  * 
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 مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان من خالل القرآن

 
 رشيد كهوس/د

 
 :فيما يلؤ مظاهر التكريم اإللهؤ لإلوسانأهم  ُأجمل

للخلنه فؤ أحسن تنو  -0 يم  : قال اهلل تعالى: يم وأعدل خ  وس ـٰن  فتؤ أ ْحس نت ت ْنوت ل ْنو ا ٱإلت  ل ن ْد خ 
 [.3:التين]

لن اهلل تبار  وتعالى خلل اإلوسان فؤ أحسن صور  وشكل، موتصب النامة سوي األعضا  
 .حسوها

و ف خ  فتيهت مت : قال اهلل تبار  وتعالى: وفخ فيه من روحه -2 هت ُ مَّ س وَّاُه و  وحت ، وقال [9:السجد ] ن ر 
ين  : عز من قا ل دت ؤ ف ن ُعوْا ل ُه س ـٰجت وحت و ف ْخُة فتيهت متن ر  ْيُتُه و   [.72:ص] ف إتذ ا س وَّ

 .(1)"وأضا  روح  دم لليه لكرامًا وتشريفاً : "قال الواحدي
ُدوْا و ا تْذ ُقْلو ا لتْلم  : قال اهلل تندسة كلماته: أمر المال كة بالسجود آلدم -1 ل ـٰ تك ةت ٱْسُجُدوْا آلد م  ف س ج 

ك ان  متن  ٱْلك ـٰفترتين    [.13:البنر ]{ لتالَّ لتْبلتيس  أ ب ٰى و ٱْست ْكب ر  و 
وهذه كرامة عظيمة من اهلل تعالى آلدم، امتن بها على ذريته، حي  أخبر أوه : "قال ابن ك ير

 .(2)"تعالى أمر المال كة بالسجود آلدم
ل ى : قال اهلل عز وجل: األسما  كلها تعليم  دم -3 ُهْم ع  لَّم   اد م  ٱألْسم ا  ُكلَّه ا  ُمَّ ع ر ض  و ع 

قتين   ـٰدت ل ـٰ تك ةت ف ن ال  أ وبتُ ووتى بتأ ْسم ا  ه ـاال  لتن ُكوُتْم ص  لَّْمت و ا لتوَّ   أ وة   eٱْلم  ْلم  ل و ا لتالَّ م ا ع  ـٰو    ال  عت ق اُلوْا ُسْبح 
كتيمُ ٱْلع    [.12، 10:البنر . ]{لتيُم ٱْلح 

هذا منام ذكر اهلل تعالى فيه شر   دم على المال كة بما اختصه من علم أسما  :"قال ابن ك ير
 .(3)"كل شؤ  دووهم

لد فتؤ : قال جل  وااه: جعل اإلوسان خليفة فؤ األرض -5 اعت ل ـٰ تك ةت لتّوؤ ج  ب    لتْلم  و ا تْذ ق ال  ر 
لتيف   قال  .جعل اهلل اإلوسان خليفته فؤ أرضه؛ إلقامة أحكامه وتوفيذ وصاياه[. 11:البنر ]{ ةً ٱألْرضت خ 

وقول اهلل هذا موجه للى المال كة على وجه اإلخبار؛ ليسوقهم للى معرفة : "العالمة ال اهر ابن عاشور
 .(4)"وسفضل الجوس اإلوساوؤ على وجه يزيل ما علم اهلل أوه فؤ وفوسهم من سو  الظن بهذا الج

                                                 
 .1/35ير النر ن المجيد، الوسي  فؤ تفس (1)
 .0/81تفسير النر ن العظيم،  (2)
 .0/78تفسير النر ن العظيم،  (3)
 .0/311تفسير التحرير والتووير،  (4)
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ْمو ا ب وتؤ  د م  : قال الحل تبار  وتعالى: تفضيل اإلوسان على ك ير من المخلوقاة -6 ل ن ْد ك رَّ و 
ل ْنو ا  ل ى ك  تير  متمَّْن خ  ْلو اُهْم ع  ف ضَّ ْقو اُهْم متن  ال َّي ب اةت و  ز  ْلو اُهْم فتؤ اْلب ر  و اْلب ْحرت و ر  م  يالً و ح   [.71:اإلسرا ] ت ْفضت

أجمل سبحاوه هذا الك ير ولم يبين أوواعه، فأفاد ذل  أن بوؤ  دم فضلهم : "ال اإلمام الشوكاوؤق
يالً }والتأكيد بنوله ... سبحاوه على ك ير من مخلوقاته يدل على عظم هذا التفضيل وأوه بمكان { ت ْفضت

 .(5)"مكين، فعلى بوؤ  دم أن يتلنوه بالشكر ويحذروا من كفراوه
 فؤ سيًدا علهجو  مال كته، له وأسجد األرض، فؤ خليفة اهلل جعلهاإللهؤ  التكريم بهذا اإلوسانلن 

 ومكاوهالخاصة   مكاوته له بذل  فاإلوسان. األرض فؤ وما السمواة فؤ ما له وسخر الكون، هذا
، وقد جعل اهلل هذا التكريم لكل الواس، ال فرل فؤ ذل  لعجمؤ على عربؤ، وال جميًعا الخلل بين المفضل

 .ألبيض على أسود، وال لحاكم على محكوم، الكل سواسية أم الناوون اإللهؤ
م ا فتؤ ٱأل ْرضت : قال جل جالله: تسخير المخلوقاة لإلوسان -7 ر  ل ُكْم مَّا فتؤ ٱلسَّم ـٰٰوةت و  س خَّ و 

يعًا ّمْوُه لتنَّ فتؤ ذ لت   آلي ـٰة  ّلن ْوم  ي ت ف كَُّرون   مت  [.01:الجا ية] ج 
وهذا شامل ألجرام السماواة واألرض ولما أود  اهلل فيهما من الشمس والنمر : "بن سعديقال ا

والكواكب وال وابة والسياراة وأووا  الحيواواة وأصوا  األشجار وال مراة وأجواس المعادن، وغير ذل  
 .(6)"مما هو معد لمصالح بوؤ  دم ومصالح ما هو من ضروراته

 

*  *  * 
 

                                                 
 .235-1/233فتح الندير،  (5)
 .776تيسير الكريم الرحمن، ص  (6)


