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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي 
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
ازها لعدد من المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتي

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ويات ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محت
هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء 

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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l@ا���:  

القرآن هو كتاب اهللا المنزل على النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم 
سالم لما دخل اإلو. المتعبد بتالوته، وهو دستور المسلمين في كل زمان ومكان

 أىفي بالد الهوسا في أواخر القرن السادس الميالدي عن طريق التجار، ور
 ما فيه من الجمال وإصالح المجتمع، دخلوا فيه أفواجا، وتمسكوا االهوس

فكانوا يرسلون .  وعكفوا على  تعلمه والتفقه فيه شديداًبالقرآن الكريم تمسكاً
ن في علومه، وال مه والتفنّأوالدهم الصغار إلى البلدان القريبة والبعيدة لتعلّ

عد رجوعهم كانوا يؤسسون وب. قلب هر ظعنيرجع كثير منهم حتى يحفظونه 
 بالقرآن المجيد من همالمدارس لتعليم القرآن، األمر الذي أدى إلى تأثر

.النواحي االجتماعية والثقافية والفكرية واللغوية واالقتصادية وغير ذلك  

 على لغة الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تتبع آثار القرآن المجيد :ا�Ohف
.لقرآن المجيد باها، وإظهار مدى تأثراالهوس  

�C�E#الكلمات والتعابير الهوسوية المتأثرة تحصل الباحث على عدد من : ا�
. بغية إظهار مواطن التأثر فيها وحللهابالقرآن المجيد  
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:مقدمة  

ياتيه الباطل من بين  ، الiريب فيه هدى للمتقين القرآن المجيد كتاب ال
وصف . iiiلسان عربي مبين، أنزله اهللا على النبي محمد  بiiيديه وال من خلفه

كتاب خَتم اهللا به الكتب، وأنزله على نبٍي ختم " القرآن في مناهل العرفان بأنه 
ق، وقانون السماء لهداية لْفهو دستور الخالق إلصالح الخَ... به األنبياء 

. األرض، أنهى إليه منِزله كل تشريع، وأودعه كل نهضة، وناط به كل سعادة
 برسالته، ناطقا يقوم في فم الدنيا شاهداً: ته الكبرىوهو حجة الوصول، وآي

يستند اإلسالم إليه : وهو مالذ الدين األعلى.  على صدقه وأمانتهبنبوته، دليالً
في عقائده وعباداته، وِحكمه وأحكامه، وآدابه وأخالقه، وقصصه ومواعظه، 

انه  فالمسلمون في جميع أنحاء األرض يسارعون إلى إتق. iv"وعلومه ومعارفه
وحفظه وترتيله وتدبره، األمر الذي أدى إلى تأثيره في أخالقهم وآداتهم 
.وأعمالهم وعلى جميع جوانب حياتهم  

والشعب الهوسوي متكون من القبائل المختلفة المزيجة من العنصر 
 في إفريقية  تعد من أكثر اللغات استخداماّولغتهم الهوسوية. vالزنجي والحامي

 مليون شخص، وهي اللغة الرئيسية من الفصيلة ٢٢الي الغربية، ويجيدها حو
 أن بالد الهوسا تقع بين مملكة برنو ين غالدنثولقد بيvi  .ويةياآلس-اإلفريقية 

، ومن حدود مملكة نيجر غرباًالشرقا والمنطقة الواقعة في الضفة الغربية لنهر 
ديد وقت  تحوكان من الصعب جداً. viiأهير شماال إلى حدود نهر بينوي جنوباً
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 ولكن مع هذا فإن الشعب الهوسوي من viiiدخول اإلسالم إلى بالد الهوسا
. كثيرةقرآن الكريم فيهم وفي لغتهم من نواحي ر الالشعوب المسلمة الذين أثّ

وهذه المقالة تبحث عن أثر القرآن المجيد في لغة الهوسا على مستوى 
.    والكتابةالحروف والكلمات والتعابير  
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�أf� ا�	��ن :�:hا� �Sا�� ��:  

كثيرة كما أثَّر في غيرها لقرآن المجيد في لغة الهوسا من نواحي أثَـر ا
وفيما يلي سوف . من لغات العالم المستعملة بين الشعوب المسلمة في العالم

نعرض نماذج من أثر القرآن في لغة الهوسا على مستوى الحروف والكلمات 
. والكتابةوالتعابير  

fmE1�2 ا�ا� ����ى ا�':E)��:  

كان أول ما يتعلمه الصبي في المدارس القرآنية في بالد الهوسا هو 
الحروف، والغرض األساسي من تعليم الحروف في هذه المرحلة هو أن 

لذلك . يعرف التلميذ الحروف الواردة في القرآن وأن يستطيع تمييزها بسهولة
اخترع مدغرضهم التعليمي سو القرآن في بالد الهوسا طريقةً تناسبر – 

 وهذه الطريقة هي طريقة وصفية –تها بسهولة اءتمييز حروف القرآن وقر
هم يصفون الحروف حسب مكان ورودها في الكلمة ويشَّبهون تشبيهية، فإنّ

رسمها بشيء يعرفه التلميذ، ليسهل على الصبي تمييزها بسهولة في أي مكان 
ة التعليمية على سورة الفاتحة وكانوا يطبقون هذه الطريق. وجدها في القرآن

.  من سورة الفيل إلى سورة الناس-والسور العشر األخيرة في القرآن 
ون بتلقين هذه الحروف الموجودة في السور المذكورة بدون الحركات ؤيبدأ

Babbaku ِببقُ ويسمونها أوال،   ثم يرجعون إلى تدريسها من جديد بالحركات 



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

Farfaru بفرفر ويسمونها – تها وتمييزها بدون اء بعد إتقان الصبي قر- 
:الجدول التالي يتضمن نموذجا من وصف هذه الحروف. حركات  

�ا���U$3\ا���3E��)� 1# �� ا�h:�� �:3�0 �� ا����� ا�'�ف ا��0  

)ألف المدة(آ  ١ تأتي في وسط الكلمة  
.وفي آخرها  

ألو ج  \ألف
 Alif/Alu ja 

كلمة ج في الهوسا 
 تعني األحمر

٢ 
األلف الواردة ( ا ـ

بعد حرف جاز وصله 
)بما بعده  

وسط الكلمة أو في 
.آخرها  ِقألو ب\ألف 

Alif/Alu baki 
كلمة بق في الهوسا 
 تعني األسود

عـ\ع ٣  

أول الكلمة أو بعد 
الحروف التي ال يجوز 
.وصلها بما بعدها  An baki عن باِك 

كلمة باك في الهوسا 
تعني الفم، وسمي بهذا 

ها بالفم لمشابهت
.المفتوحة  

 ط ٤

أول الكلمة ووسطها 
.وآخرها  َلطام\طامس حن 

Damula/ 
Damusa hannu 

كلمة حن تعني اليد 
وسمي بهذه التسمية 
لمشابهتها بقبض 

ابع اليد األربعة صأ
.ومد السبابة  

س\ـس\ـسـ \سـ  ٥  
أول الكلمة ووسطها 

.وآخرها  Sin قيقسشّيا نِس 
kekasasshiya 

قسشِّيا تعني كلمة قي
. الجافة أو اليابسة
سميت بهذه التسمية 
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.لخلوها عن التنقيط  

 ـش \ـشـ \شـ  ٦
ش\  

أول الكلمة ووسطها 
.وآخرها ا وي ر منِش  Shin 

mai ruwa 

كلمة مي تعني صاحب 
أو ذو، وكلمة روا 

وسميت . تعني الماء
بذالك لمشابهة نقاطها 
.بقطرات المطر  

 م ٧

.آخر الكلمة  

ا باي ومِمَأر كُ
Mi'ara koma 

baya 

كوما باي تعني 
الرجوع إلى \ارجع
وسميت بذلك . الوراء

ألن ذيل الميم الواقعة 
في نهاية الكلمة تميل 
.قليال إلى الوراء  

 

أعوذ باهللا من الشيطان ":   كما في النموذج اآلتيالقراءةويطبقون هذه 
. "الرجيم  

��#���'�ف ا�ا��	�$p $�  $��'�ف ا���$�ا�	�اءة ا�'�ف  

وألُ ا  Alu 
 An baki  باِكنَأ عـ
وو و  Wau 
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ْلز ذ  Zal 
اب بـ  Ba 
ِقو بالُ ـا  Alu baki 
 Lallan للّن للـ
ِرا كُح ـه  Ha kuri 
 Minjaye  جايىنِم مـ
وآرنُ ـن  Nu'ara 
وألُ ا  Alu 
اي جنلَ لـ  Lanjaye 
وي ر منِش ـشـ  Shin mai ruwa 
 Ya يا ـيـ
ن حسمطَ طـ  Damusa hannu 
ِقو بألُ ـا  Alu baki 
 Nu'ara نُآر ن
وألُ ا  Alu 
رلَم لر  Lamra 
ِمر قَنِج جـ  Jin karami 
 Ya يا ـيـ
ايا بوم كُيأرِم م  Mi'ara koma baya 
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  ذلك ألن-  ؛وهذا النوع من التدريس أثر على الهوسويين وعلى لغتهم
 فاستعاروا بعض أسماء –ون بهذه المرحلة التعلمية في الصغر  يمرهمأكثر

:ومن أمثلة ذلك مايلي. هذه الحروف واستعملوها في غير القرآن  

 التي –ألو ج يسمون الطامح الذي يريد التفوق على الناس دائما ب )١
 بمعنى zaidu Alu ja neزيد ألو ج نى :  يقولون–هي ألف المد عندهم 

    .الحروف دائماًعلى يها بألف المد التي تتفوق تشب. زيد طموح

: يقولون - التي هي الشين عندهم –شن مي رو ُأك يسمون السفيه ب )٢
 بمعنى زيد   zaidu shin mai ruwa uku neزيد ِشن مي رو ُأك ني 

 . سفيه

 وهي –ميأر كوما بي يسمون فساد العمل ولزوم بدايته من جديد ب )٣
زيد يا ِي من ِميآر كُوما بي :  يقولون– الكلمة خرآالميم الواقعة في 

zaidu ya yi mana mi'ara koma baya  بمعنى زيد أفسد لنا عملنا
 .وأرجعنا إلى الوراء

fmEت�ا�����:� E)� 1�2:ى ا�  

كان الهوسويون يتبركون بتسمية أوالدهم بأسماء الصالحين الواردة في 
 لشدة تأثرهم به، فأصبحت هذه األسماء – كمايتعبدون بتالوته –القرآن الكريم 
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متداولة بينهم، وكانوا يستعملون بعضها كما وردت في القرآن الكريم، مثل 
 الجدول اآلتي .سنتهم على ألةسهلكون ويحرفون بعضها لت. عيسى وموسى

: من هذه االسماءيتضمن نماذج  

0��ا�  ��qا piأ ]
�'Eا� O�$ ��qوف ا� ا�'��$ ��qا���#��  

منم محمد ١  Mamman 
/ دمَأ أحمد ٢ مود  Amadu / Mado 
وسنُِإ يونس ٣  Inusa 
/  حسِإ يوسف ٤ فُسِإ  Isuhu / Isufu 
كُباي يعقوب ٥  Yakubu 
كرياز ٦  ِركَز  / ياء  Zakari / Ya'u 
و ربِإ إبراهيم ٧ / رو ي َإ /  بريم  Iburo / Iro / Burema 
يُل ِإ إسماعيل ٨  Ilu /Ila  إيَل/
ددو داود ٩  Dauda 
يلَس سليمان ١٠  Sule 
ريم مريم ١١  Mairo /Mero 

مر عند هذا الحد، بل كان منهم من يغالي حيث كانوا هذا، ولم يقف األ
المولودة فأول كلمة وقعت عليها /يفتحون المصحف في يوم سابع المولود
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 بها اإلنسان ىن يسمأة صالحة بأعينهم تكون اسم المولود، سواء أكانت الكلم
.المسلم أم ال  
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fmEا����+�Eى ا�:E)� 1�2 �:  

دخلت بعض التعابير القرآنية في لغة الهوسا، وتداولت بعضها على 
في مخاطباتهم ألسنة العامة، وبعضها على ألسنة العامة والخاصة، يستعملونها 

ى ن آخراعضها بمعها التي وردت في القرآن الكريم وبنيااليومية، بعضها بمع
:يلي ، ومن أمثلة هذه التعابير ماتختلف عن معانيها القرآنية  

� ا��E+�� �� ا�	��ن ا��E+�� �� ا�h:�� ا��0
�hI:م 

 �� ��+�Eا�
��:hا� 

 �hI:م ا��E+�� �� ا�	��ن

١ 

راهللا حق وماقد 
. قَدِرِه Wama 

kaddaral lahu 
hakka 
kadarihi 

�{�X�W��̧

¼��»��º��¹����

��...�������z ٦٧: الزمر  

ماشاء اهللا 
.فعل  

ما عظموا اهللا حق عظمته، وذلك      
لجهلهم به تعالى حين عبدوا معه       
ix.غيره ودعوا نبيه إلى ذلك  

٢ 

 رإليالف قريشُ َأِني
يِشكُوو تَ ِب li'ilafi 
kuraishu 

aniyar kowa 
ta bishi 

�{�X�W  ٱ  ٻ

١: قريش zٻ    

استعاذة من  
ــد  كيـــ
ــاكرين ، الم
ــسد  وحــ

.حاسدينال  

 قريش وزالـت عنهـا      عتادتا
x.الكلفة والنفرة  
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� ا��E+�� �� ا�	��ن ا��E+�� �� ا�h:�� ا��0
�hI:م 

 �� ��+�Eا�
��:hا� 

 �hI:م ا��E+�� �� ا�	��ن

٣ 

ُكو كَي ني حاسدٍ 
 ِإس كإذا حسد ب
بko kai ne 
hasidin-

izahasada ba 
ka isa ba 

�{�X�W u  چ

    y  z  ڇ  ڇ   

z ٥: الفلق  

حسدك 
عاجز عن 
إزالة هذه 
.النعمة  

تعوذ برب الفلق من شر حاسد إذا       
أظهر حسده فابتغـاك بـضر أو       

رادك بشر أوطلبك بسوء بحسده     أ
xi.لك  

٤ 

تَود بَأن نثي د  
بماغُجي وتب ما 
wata daban 
an ce da 
bamaguje 
watabbama 

�{�X�W  ڈ  ڈ

ژ  �  ڑ  ڑ  {  

�  �  �  گ   

  �  �z املسد :

٢ - ١  

 

يقال هذا 
التعبير عند 
حدوث أمر 
.غريب  

 عظيم مـن اهللا سـبحانه       مُهذا ذ 
   وبيان خـزيٍ   وتعالى ألبي لهب  

وحسرانه . xiiعليه إلى يوم القيامة   
إذ أنه من أهل النـار، وأن مـا         

يغنـي   كسب من المال والولد ال    
.xiiiعنه لما سخط اهللا عليه وعذبه  

٥ 

 ني ألذي دكُو و
نَاس أمنوا 
kowane allazi 
da nasa 
amanu 

. الذين آمنوا
 ١٨٤وردت في 

مواضع في 
.القرآن الكريم  

يستعمل في  
ن أو الــرجلي

أكثر يتفقون  
في خـصلة   
أو أمــــرٍ 
  .فيأتلفان

{®���z�     اسم موصول ورد في 
ورد : ن بمعان مختلفة، مـثال  آالقر

 مفعول بـه،    ١٤في البقرة اآلية    
 مستثنى من   ٣وفي العصر اآلية    

فعـل   ���z̄�}. جنس اإلناس 
وفاعل، والجملة ال محل لها مـن       
.xivاإلعراب ألنها صلة الموصول  
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� ا��E+�� �� ا�	��ن ا��E+�� �� ا�h:�� ا��0
�hI:م 

 �� ��+�Eا�
��:hا� 

 �hI:م ا��E+�� �� ا�	��ن

٦ 

ِإدن َأن جا إذا وق 
سَأي فَا قَج idan 

an ja iza waka 
sai a ja kafa 

�{�X�W   ڑ

  �  �  }z 
١: الواقعة  

يستعمل فـي   
الحث علـى   
ــي  ــد ف الج
األمور مـع   
ــدعاء  الــ
  . والتوكل

يخبر اهللا تعالى بحال القيامة التي      
xv.بد من وقوعها ال  

٧ 
كَراتُن ذوقوا 
karatun zuku 

�{�X�W�  �  

�  �  �  �   z 
٣٠:النبأ  

 

وهذا التعبير  
يــدل علــى 
عدم الجودة  

القـرآءة  في  
نتيجة لعـدم   
.التمرن  

توبيخاً وتبكيتاً وهم   يقال ألهل النار  
أيهـا  �����z}�في أشد العذاب وأمره 

هذا العـذاب األلـيم،     ! المكذبون
  � }والــخزي الــــدائم    

�  �  �z xvi  

٨ 

با ِش د ڟورو كُو 
 baمثقالة ذرة 
shi da tsoro 
ko miskala 
zarratin 

�{�X�W  ڎ  ڈ

ڈ  ژ  �   ڑ  ڑ  

  �  �  �  }

 zگ  �   �   
٨-٧:الزلزلة  

يخاف  ال
.أبدا  

ـا        يخبرنا تعالى بأن الناس يرون م
عملوا من الحسنات والسيئات فـي      
xvii.اآلخرة، ويريهم جزاءه موفراً  

٩ 
م اهللا ـسـب

bismillah 
ــي  ــسم اهللا، ه ب
مفتاح جميع سور   

 /تفضل
.فضل  

��B��A}�أبتدئ قراءتي متبركـاً     

D��Czستعيناً به عزوجّلم��.xix  
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� ا��E+�� �� ا�	��ن ا��E+�� �� ا�h:�� ا��0
�hI:م 

 �� ��+�Eا�
��:hا� 

 �hI:م ا��E+�� �� ا�	��ن

ــدا ــرآن ماع  الق
وقـد  . xviiiتوبةال

: وردت أيضا في  
وفـي  } ٣٠النمل{

]٤١هود [  

١٠ 

يا ِي باب باطنه. 
a yi babun 
badinuhu. 

{�X�W ٹ  ڤ 

 ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      

  u       ڃ  ڃ  چ

y  z  ڇ  ڇ   ڇ  

�ڇ  ڍ       ڍ      ڌ
z ١٣: احلديد  

رجع بخفي 
.حنين  

يشَبه اهللا لنا سورا يضرب يـوم       
القيامة ليفـصل بـين المـؤمنين       
والمنافقين بعد تكـوير الـشمس      
وخسوف القمر، ولم يبق ألحد إال      

 z  u }وهذا السور   . نور إيمانه 

y z������    ڇ �ڇ ڇ}الذي يلي المؤمنين
 }فيه  الذي يلي المنافقين    ���z ڇ  ڍ

z�xxڍ  
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�fأ �
:�:hا� �$�E�� �� إ
�Cد ا�
��:ا�	��ن ا�  

 دخول اإلسالم إلى بالد ذاهتم الشعب الهوسوي بتعلم القرآن الكريم من
الهوسا، وكان الهوسويون يرسلون صبيانهم إلى البالد القريبة والبعيدة لتعلمه، 

و القرآءة ثم  ه– كما سبق –وكان أول ما يتعلمه الصبي في المدارس القرآنية 
 : " إلى إيجاد الكتابة الهوسوية المسمىمر الذي مهد الطريقالكتابة، األ

حيث استعار الهوسويون الحروف العربية واستعملوها مع  " ربوتُـن َأجـِم
 ذلك ألن لغة الهوسا تفتقد بعض الحروف ؛استبعاد أحرف وإضافة أخرى

 العربية تفتقد الحروف كما أن اللغة. ث،ح،خ،ذ،ص،ض،ظ:  مثلxxiالعربية
:التي تناسب األصوات الهوسوية .’Y,TS,C,š ففكر الهوسويون في حّل هذه 

قابلها في تصوت أكن لهم تالمشكلة، فاستعملوا بعض الحروف العربية التي لم 
ومن . بعض األحاين واخترعوا بعض الحروف بتغير شكل الحروف العربية

:أمثلة ذلك ما يلي  

١. C” "-العربية، وذلك في مثل الكلمات " ث“يون  استعمل الهوسو
  cuta.ثوتciwoَ ،ِثو canfi ، ثنِفciniki ، ثنِك caca ثاث: التالية

٢.  "š "  العربية وزادوا عليها نقطة تحت " ب"استعمل الهوسويون
صبح لها نقطتان واحدة تحت األخرى، وذلك في مثل الكلمات أنقطتها ف
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 رنىٻ، šangareنغريٻ، šataتٻ، šarawoراوٻ: التالية
šarna  غر تٻ.šata-gari  

٣.  "‘Y " العربية وزادوا عليها نقطتين فأصبح " ب"يون اواستعمل الهوس
 yar’نترمكرF: لها ثالث نقاط، وذلك في مثل الكلمات التالية

makaranta ،  Fناڟر ’yartsana  ،Fرأكيا ’yar akuya Fرغاغر’yar 
gagara. 

٤.  "TS " ا عليها ثالث نقاط، وذالك ووضعو" ط"استعمل الهوساوسون
 ،tsakaكاڟ  ،tsakiاكيڟ  ،tsakiيکڟ:  ةنيفي مثل الكلمات الآلتي

  .tsallakaلّكڟ tsoroورڟ

َ�Fَٻَ�اُو َ� ڟ�
َ	 َآَ�ْ�َ�ْ�  : " وفيما يلي أمثلة من نوع هذه الكتابة �َ�ََ�� َ� َْرَ�

 �َ�َF �ْ�َ�ِ�ْ�َ� ššššarawo ya tsallaka katangar 'yar gagara ya "َأُآَ�ْ�َتْر َ�َ
sace mata 'yar matsakaiciyar akuyarta. ومعنى هذا التعبير في اللغة . 

. تسلّط السارق جدار الباغية وسرق شاتها المتوسطة: العربية هو  

 

 

 

 X�E#ا�:  
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:أسفر البحث على النتائج التالية  

  .نماذج من الكلمات والتعابير الهوسوية المتأثرة بالقرآن المجيد �

غرض الرئيسي لتدريس حروف القرآن لألطفال في مدارس القرآن ال �
الكريم في بالد الهوسا هو أن يعرف التلميذ الحروف الواردة في 

 .القرآن وأن يستطيع تمييزها بسهولة

� رسو القرآن الكريم في بالد الهوسا طريقةً تناسب غرضهم اخترع مد
 .طفال حروف القرآنالتعليمي لتدريس األ

: القرآن لعبت دوراً كبير في إيجاد الكتابة الهوسوية المسمىإن مدارس  �
  ".ربوتُـن َأجـِم"

 

:ا���i:Eت  

:يوصي الباحث باآلتي  

القيام بالبحوث عن أثر القرآن المجيد في اللغات اإلفريقية التي كان  �
معظم الناطقين بها يدينون باإلسالم، مثل الفالنية والكانورية واليربوية 

 .وغيرهاوالصومالية 
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 في -القيام بالبحوث عن الطرق الحديثة لتطوير المدارس القرآنية  �
 . وتمويلها-بالد الهوسا 

 نتُوب رأن يساهم الباحثون في إيجاد خط يستعمل بسهولة في كتابة  �
  . في الحاسوبِمجَأ

 

 

 

 

 

 

 

 

: ا�@����  
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(القرآن هو كتاب اهللا الذي أنزله على عبده محمد  �  بلسان عربي )
ين، وهو دستور المسلمين في جميع األمكنة واألزمنة، يتعبدون بتالوته مب

ى إلى تأثرهم به ويستهدون بهديه، فعكفوا على تعلمه وتعليمه، األمر الذي أد
فالشعب الهوسوي من الشعوب المسلمة التي أثر القرآن في . في جميع حياتهم
 عن أثر الدراسةة تناولت وهذه المقال. كثيرة لغتها من نواحي حياتها و آدابها و
 لغة  لغات الشعوب المسلمة الناطقة بغير العربية باختصاصالقرآن المجيد في

 وأسفرت على بعض النتائج، ثم جاءت ببعض . كنموذج لهذه الدراسةالهوسا
م المدارس القرآنية في بالد الهوساالتوصيات التي تساعد في تقد .  
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: ا�������ا�h:ا�¡  

 

                                                           

i  سورة البقرة) ريب فيه هدي للمتقين ألم، ذلك الكتاب ال: (قال اهللا سبحانه وتعالى .:
 ٢ و١

ii )  كيم حميديأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من ح ال: ( قال تعالى
٤٢: سورة فصلت  

iii  لهم يتَّقون: (قال تعالىآناً عربياَ غير ذي عوٍج لع٢٨سورة الزمر )  قرء  
iv  دار :بيروت (١ج مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزرقاني، محمد عبدالعظيم  

. ١٢:،ص) م١٩٩٥، الكتاب العربي  
v  منظمة الدعوة : الخرطوم(. "كتاب تعريفي عن تاريخ لغة الهوسا "،األمين أبومنقة

  ١: ص) م١٩٩٨اإلسالمية 
vi Omar, Alwiya S. "African Languages." Microsoft® Encarta® 2009 
[DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.  

vii  .م١٩٩٣ .حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا  ،غالدنثي، شيخو أحمد سعيد
.الطبعة الثانية  
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viii لعالقات الثقافية بين الشعوب اإلفريقية وأثر ا) "١٩٩٩(سعد، عبد السالم  أبو
أعمال ندوة التواصل الثقافي : مقالة في" اإلسالم واللغة العربية في ترسيخها

. مراجعة وتقديم د. واالجتماعي بين األقطار اإلفريقية على جانبي الصحراء
    ٢٢:عبدالحميد عبداهللا المرامة، ص

ix،المدينة (الجزء الثاني، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  ، أبوبكر جابر الجزائري
 . ١١٦٤: ص) ٢٠٠٢مكتبة العلوم والحكم، : المنورة

x �H"١٥٣٥: الجزائري، ص: ا 

xi١٥٤٢:  الجزائري، ص  
xiiتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، السعدي، عبدالرحمن بن ناصر 
  ٩٥٣: ، ص)٢٠٠٨صدير، شركة القدس للت :القاهرة(
xiii١٥٤٠:  الجزائري، ص  

xiv الثامن  و الجزء األولإعراب القرآن الكريم وبيانه ، انظر الدرويش، محي الدين
  ٤٠٣ و ١٥: ص) ١٩٩٩ ،دار اليمامة :دمشق(

xv  �H"٨٤٤: صالسعدي، ا 

xvi ي، ص�MاN)٩٢١:  وا�#�,ي ص١٤٧٩: ا� 

xvii ٩٤٨:ا�#�,ي، ص  
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xviii في الباقالني، القاضي أبوبكر بن ن الرحيم، بسم اهللا الرحم أنظر بيان حكم
محمد عصام القضاة، طباعة دار .تحقيق د. االنتصار للقرآن) هـ٤٠٣ت(الطيب 

   ٢٠٤: ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، المجلد األول، ص
xix ي، ص�MاN)١٠: ا�  

xx ٨٥١:ا�#�,ي، ص   

xxi
 Zßßßarruk, R.M (1978)   

  

  

  

  

  

  

  :ا���ا�¢

 .رآن الكريمالق .١
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لعالقات الثقافية بين الشعوب اإلفريقية وأثر ا. "أبو سعد، عبد السالم .٢
أعمال ندوة التواصل الثقافي ". اإلسالم واللغة العربية في ترسيخها

مراجعة . واالجتماعي بين األقطار اإلفريقية على جانبي الصحراء
 . عمطبو. ٢٢:ص. م١٩٩٩. عبدالحميد عبداهللا المرامة،. وتقديم د

: الخرطوم. كتاب تعريفي عن تاريخ لغة الهوسا. أبومنقة، األمين .٣
 .مطبوع. م١٩٩٨منظمة الدعوة اإلسالمية، 

، االنتصار للقرآن) هـ٤٠٣ت(الباقالني، القاضي أبوبكر بن الطيب  .٤
دار ابن حزم : محمد عصام القضاة، بيروت لبنان.تحقيق د. المجلد األول

 .للطباعة والنشر والتوزيع، مطبوع
الجزء أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير . الجزائري، أبوبكر جابر .٥

 .مطبوع. م٢٠٠٢. مكتبة العلوم والحكم،: المدينة المنورة. الثاني
 الجزء األولإعراب القرآن الكريم وبيانه، . الدرويش، محي الدين .٦

 .مطبوع.م١٩٩٩دار اليمامة، :دمشق . والثامن
. ١ جهل العرفان في علوم القرآنمنا.  الزرقاني، محمد عبدالعظيم .٧

 .مطبوع. م١٩٩٥دار الكتاب العربي، : بيروت
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم . السعدي، عبدالرحمن بن ناصر .٨

 .مطبوع. م٢٠٠٨شركة القدس للتصدير،  :القاهرة. المنان
. حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا. غالدنثي، شيخو أحمد سعيد .٩

 .مطبوع. م١٩٩٣كة الميكان للطباعة والنشر، شر: الرياض
10. Omar, Alwiya S. "African Languages." Microsoft® Encarta® 

2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008. 



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

                                                                                                                                           

11. Zarruk, R.M. "Dangantakar Hausa da Larabci." Language and 

Literature in Hausa. Ed. Yahaya, I.Y. et al. Kano: B.U.K. 1978. 

printed. 

  


