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  �C#� اBوراق وا�(����ر
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 .ر�X(ً� �#�و$ً�  ا�'(O Pا�	�:م O+2ا�'��� 2+/ا�OآE:ر )٢

� اN/ ا�OآE:ر )٣�� O�'� 2&:ًا     آ��ل.  

  2&:ًا    �'�O+2 O�'� Oا�	�در /ا�OآE:ر )٤

 .2&:ًا     
:�[ ��K\ أ$:ر��س/ ا�OآE:ر )٥

� �'�O اP��B/ ا�OآE:ر )٦HE2&:ًا     ا���. 

 .2&:ًا �	�رًا      ه�رون ?�رق ��روق O+2اN /ا�E�Bذ )٧

٨( O�Q2&:ًا         ا�(��)� ��2 أ.  
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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 
التي تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور 
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .م الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهمله أقال

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من المحطات، التي تأتي في 
مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 

 أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة
  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

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

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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���3/45��א���3�7وא�9�JKאن�و��������3�����I*�0 �'�ن�ودو�����������������H8و��3/45א��E�FGא���م�و

��H���Kא1�/2 �
����LK���Gא��(����Mא�C����4ن�،א��'�� N��3����4א$�א��C���)O�3ذ���+�@ن�א�6���7ن����


�������������،��89א#��وא��&��3����3ز��ن�و��4ن��������?����O&��Q���R�STUV�W��RXא��9א�Y8�89א����Z��K�

،��8Kد�א[\�و�?")�א�]���وא�?���/�B�&^���Q��YS�V5Wو�،�����A�1א��K�7_�وא��א2"��3א���Kو�����

�_���@�K�������+�����3U/�#ل�و �ن� ̀����?��
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�ن�א����م�7��nB�����J/��و���3א�'Kدאن�*
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����������K4aً��و"��cدאن�K'�3א������?F�aא�Aא����������l���K4aم����אم�وK�f���/�.�R��8و6ز�،�ً
R��4م������א�6�7ن�א�K/א��R.9��Aא��l�Mא�lو���ذא،��w���l�x/و�K� �

������������l��*K�)�������p��7/���א���nB������J�l�����א��[���Q��R��4و@��`אل�א�6�7ن�א�
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K?.�E���Jא ��ً��?�א����������6���7ن�א��R����4ودو�E���?*���H8א�18�F��2א0 ��'� /�א�������?
��.���-�����K>���א�א��^���)�א�6�7 ����א���4"\������z���`�����
����tو�8���{��K��)?�.?Kא ��ً��

�م�א�6�7ن����18�Faא0 '�ن�����l@�z�3א#0�م����������#B�K����H����
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�����������������Q������#وא�l��/���n���8�5���9و5��#�1����U�א��Hن����&n�+�����n�i0�*
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و� �،�Bذ��9fم���א�א�4���Q��������Cوא���7א�Eو���!��Cא��5&ن�وא@�����م�،�@����������������
�����/7��nB�������M�����[وא��\��]��#�18/^���אKZא����H����ن�f/���م�����א�א�������*���+��c�

�����zو��
�����
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��9א���"�����8ً��J2ً��و����،�����-���.��K���א��������C����4ن�>���א�א�K��4وאن����Q�������GX�k�

���א�������:�*����������������5!����א����*�א=و8אق�א��������97א��������19��X�n.������ودو�8
�H8وאزد���
aم������#N���Xא��7א�\pو��R�<אK� �

���������
ً���ن��K4ن���א�א������zد��l�x���{�nא�����א�lא�����Aوא#&�F�
��?�ول���א�א�5&ن��K� �

  

  ،،واهللا ويل التوفيق
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� �� ا�	��)�� ا��Oارس��C�( �f�gU( �f��h(و���ق و 

i+	E)ا��  

  

  

F��Gن:ا��':ر ا���	ا� ����� �h( �
��   ا�

  ) ا��Oارس ا�	��)�� �� إ��
	�� و����(

  
  م ٢٠١١ د
(�+� ١٧ - ١٥ [هـ ، ا��:ا١٤٣٣0  �'�م ٢٢ - ٢٠

  ا�@�?:م، ا�(:دان
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  :إO2اد

   دودا �'�O ا��jه�. د.أ


�و ������$ - �
��C�(   
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k�@E)�F'+ا� :  

 التعليمي النظام أساس نيجيريا، في) الخالوى (القرآنية المدارس تعتبر
 الدولة دين وصيرورته اإلسالم دخول منذ الزمان، من قرون لعدة ويوالترب

. الميالدي عشر الرابع القرن من بدءا البالد في اإلسالمية الممالك في الرسمي
 ونظام دقيق منهج ولها. ذلك وغير العلماء وبيوت المساجد في المدارس وتنشأ
. النار حول الليلية والحلقات اللوح التعليمية وسائلها أهم ومن عليه، متفق
 عندما قريب عهد حتى وجه أكمل على بدورها تقوم المدارس هذه وظلت
 ثقافته إحالل ومحاولته األوربي االحتالل يءمج بعد السياسية العوامل تدخلت
 اإلهمال أنواع بشتى القرآنية المدارس مرت لذا. اإلسالمية الثقافة محل

 وجهود األوضاع هذه لتصحيح جادة محاوالت هناك هللا والحمد ولكن والتردي،
 صورة رسم الورقة تحاول عليه. العصر مستجدات ومواكبة للتطوير مبذولة
 تعليم في به قامت الذي والدور الدراسي ونظامها ونشأتها المدارس هذه لتأريخ
 القرآن حفظة عدادإ في آثاره تتضح ذيال اإلسالمية والثقافة الكريم القرآن
 مناحي مختلف في محلية مؤلفات وظهور العصور، برع نيجيريا في الكبير
 به كتبت الذي) العجمي (الخط وبروز العربية، اإلسالمية والثقافة القرآن علوم
 بعض الورقة تقدم الختام وفي. القرآني الخط عن أخذ والذي المحلية اللغات
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 القرآني دورها على والحفاظ المدارس هذه تطوير أجل من التوصيات
 .والتربوي
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ABSTRACT: 

 

This paper titled, Qur’anic Schools in Nigeria: Their 

Evolution, System, and Future Prospect, focuses on the 

historical background of traditional Islamic schools in Nigeria, 

with Northern Nigeria as an example. Also the operational 

system and syllabus is thoroughly discussed, positive and 

negative aspects of it are highlighted. Finally some research 

findings were mentioned especially, the important role played 

by these schools in preserving the Islamic identity of the 

people and memorisation of the Glorious Qur`an. More 

attention is needed urgently to revive these schools by more 

funding, training of teachers, introducing vocational courses, 

health and other welfare of the students. Also some 

recommendations where tabled for further analyses. 
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��O	ا�� :  

 ومراكز العلم منارات هي اإلسالمية المجتمعات في القرآنية المدارس
 وبيوت العبادة أماكن في اإلسالمية الدعوة بدء منذ نشأت. الحضاري اإلشعاع
 أصابها الغربي التعليم نظام قدوم مع ولكن .قيام خير بدورها وقامت العلماء،
 الغيورين بعض فطن لذا عصر،ال لمستجدات المواكبة وعدم اإلهمال من كثير
، مجتمعاتهم تطلعات لتلبية متطورة جديدة أنماط ابتكار وحاولوا يهددها ما إلى

 ىوتسع. المناطق بعض في وإخفاقات عدة نجاحات المحاوالت هذه صادفت
 المدارس بهذه المتصلة القضايا هذه علي األضواء لتسليط الورقة هذه

 وجه على نيجيريا شمالي في مستقبلها رينتظ وما ومناهجها نظمها واستكشاف
  . الخصوص

��I�@ا� ��@
  : ا��Eر

 التي األولى اللبنات من كانت إذ المساجد، في القرآنية المدارس بدأت
  :األمة لبناء اًأساس بوضعها اإلسالم اهتم

 إلى هجرته عند )وسلم عليه اهللا صلى (الرسول فعله ما أول كان لذا"
 يتتبع ومن)... قباء (اإلسالم في مسجد أول إنشاء هو مهاجرا المنورة المدينة
 المسجد وبناء بنشأةاإلسالمية  المجتمعات بناء ارتباط يالحظ اإلسالم تاريخ
 فتح وبعد.. .فيها الجامع المسجد أقام البصرة غزوان بن عتبة بنى فحين

 وجعل هـ٢١ سنة طالفسطا موقع العاص بن عمرو اختار اإلسكندرية
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 بمكة الحرام المسجد كان كما .الطرقات تفرقت حوله ومن وسطا مسجدها
 النبوي المسجد أيضاو حوله المجتمع نشأة في البدء نقطة يمثل المكرمة
  .i"المنورة بالمدينة

 يد على الصحابة جيل تخرج وفيها مدرسة أول المسجد كان فقد إذا
 التعليم وروتط". وسلم عليه اهللا صلى "اهللا رسول. البشرية عرفته أستاذ أعظم
 الجامعة بمثابة الكبرى اإلسالمية المدن من كثير في صار حتى المسجد في

 قرطبة وجامع القيروان، في والزيتونة القاهرة، في األزهر كالجامع المتكاملة،
  .كثير وغيرها تمبكتو في سانكوري وجامع األندلس، في

 الكريم القرآن بتحفيظ تهتم األمر بادئ في القرآنية المدارس وكانت
 الدراسة إلى الطالب ينتقل ثم ومن أولية كمرحلة والكتابة القراءة ومبادئ
 القرآن حفظ إفريقيا غرب أهل ويولي .والعلوم الفنون مختلف في المعمقة
 ويكفينا اإلسالمية، المجتمعات من كثير في الحال هو كما قصوى أهمية الكريم
 زيارته إبان أنه ذكر يثح بطوطة ابن الكبير المؤرخ الرحالة شهادة هنا

  :) م١٣٥٢ ( ٧٥٣هـ سنة في اإلسالمية مالي لمملكة

 ظهر إذا القيود ألوالدهم يجعلون أنهم العظيم القرآن بحفظ عنايتهم من"
 على دخلت ولقد. يحفظوه حتى عنهم تفك فال حفظه، في التقصير حقهم في

 حتى أفعل ال :الفق تسرحهم؟ أال :له فقلت مقيدون، وأوالده العيد يوم القاضي
 وفي فاخرة، ثياب عليه الصورة، حسن بشاٍب يوماً ومررت. القرآن يحفظوا
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 الشاب عني ففهم ؟ أقتل ؟ هذا فعل ما :معي كان لمن فقلت تثقيل، قيد رجله
  .ii"القرآن يحفظ حتى قيد إنما :لي وقيل وضحك،

 رالمصاد تذكر ،حيث جداً مبكر نيجيريا شمالي إلي اإلسالم دخول وكان
 في توغلت قد الفهري نافع بن عقبة الجليل الصحابي جيش أن التاريخية
 ،"كانم" بالد تخوم في "كوار" قرية وصلت حتى الجنوب نحو ليبيا صحراء

 جلمي، همي (الميالدي عشر الحادي القرن في مسلم ملك أول فيها ظهر التي
 ملكتهم أسلمت عهده وفي. محمدا إسالمه بعد نفسه وسمي ،)م١٠٩٧ -١٠٧٥
 علي" "كنو" ملك :إسالما ملوكها أول كان فقد "الهوسا" إمارات في أما .iiiكلها
 إال الكاملة اإلسالمية الصبغة تأخذ لم المملكة ولكن). م١٣٨٥ـ١٣٤٩ ("ياجي
 إمارتي في نيملك عاصر الذي) م١٤٩٩ـ١٤٦٣ (رمفَا محمد الملك عهد في

 من وكان .iv)زاريا (اوزاز إمارة في كوراو ومحمد) يروا محمد (كتسينا
 بناء و كنو مدينة في المقدسة الشجرة هقطع :المجيدة "رمفَا محمد" أعمال
  .مكانها الكبير الجامع

 القرى و المدن مختلف في تفتح القرآنية المدارس بدأت التاريخ هذا ومنذ
 والجزائر مصر من العلماء من كوكبة قدوم :العلمي النشاط هذا في وساعد

 في العلم وحلقات المعاهد و للمدارس وافتتاحهم الشنقيط وبالد يبياول والمغرب
 عبد الفقية بزعامة كنو إلى)  الماندنغو( vالونغاريين وفد هجرة مثل الهوسا بالد

 ومن. المعروف تمبكتو عالم –بابا أحمد للشيخ األكبر الجد وهو زيتي الرحمن
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 ت(المغيلي الكريم عبد بن محمد الجليل العالم نيجيريا شمالي زارو الذين العلماء
   :)م١٥٠٢/هـ٩٠٩

 الفكري النشاط ذوةج ذكواأ الذين المغاربة العلماء أبرز من يعتبر الذي"
 عن رسالة وكتب كتسينا في والقضاء لإلفتاء تصدر... إفريقيا حواضر في

 السلطانية األحكام :كتاب قرار على الدولة وتنظيم الحكم بشؤون تتعلق وصايا
 دولة إلقامة المغيلي أفكار مهدت وقد... رمفا محمد كنو لملك للماوردي
 فودي دان عثمان الشيخ علي األثر أبلغ لها كان كما كنو، في خالصة إسالمية
  .vi"الهوسا إمارات جميع وحدت إسالمية دولة أقام الذي

. كنو في مكث الذي، سوقيني الرحمن عبد العالمة الهوسا بالد زار وكذلك
 القاضي منصب وشغل كتسينا، مدينة) م١٥٠٣ ت (التازختي العالمة وزار

 جالل الرحمن عبد الشيخ البالد هذه زارت التي الشخصيات أهم ومن. الشرعي
 العلمية المراكز معظم وطاف مصر من خرج الذي) م١٥٠٥ ت (السيوطي الدين
 من أكثر ترك إنه ويقال وكتسينا وكنو وجاو وجني تمبكتو مثل إفريقيا، غرب في

  .viiالعلم ميادين جميع في مؤلف خمسمائة

 وظهور المدارس، وانتشار ظهور في تمثلت يانعة ثمارا الجهود هذه أثمرت
  :الحصر ال المثال سبيل على منهم نذكر خفاقة، عالية الراية حملوا محليين علماء
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 في بلو محمد وصفه الذي)  مرنا طن(ب المعروف الكتسناوي محمد"
 ذاعت آخر وعلم. والمعرفة العلم في والمع شاعرمفسر بأنه) الميسور إنفاق(

 العنبرية النفحات :مؤلفاته ومن كتسينا في) م١٨٥٩:ولد (مسني طن هو شهرته
 عشر الثامن القرن وفي األندلسي،  الزازي أللفا العشرينيات قصائد شرح في

 العالمة ظهر كما.. .)م١٧٤١ (الكتسيناوي الفالني محمد بن محمد نجم سطع
 التاسع القرن في الجهاد وعلماء فودي، بن عثمان الشيخ أستاذ عمر بن ريلجب

 أسماء وابنته بيلو محمد وابنه عبداهللا هيوأخ عثمان كالشيخ الميالدي عشر
  .viii"الكانمي األمين محمد كالشيخ برنو دولة في ومعاصريهم غطاطو ووزيره

 اإللوري آدم شيخال مثل األجالء العلماء من الكثير الحديث العصر في غونب
 اإلسالمية، العلوم في فيصل الملك جائزة نال الذي غومي محمود بكر أبي والشيخ
 والشيخ إفريقيا، غرب في القادرية الطريقة زعيم كبرا محمد ناصر والشيخ
�m���B��A.كثير وغيرهم النيجيرية اإلفتاء لجنة رئيس صالح إبراهيم الشريف

H��G��F��E��D��CIM��L����K��J��P��O��N��Q��U��T��S��R��
lix.  

 والبالد نيجيريا شمالي بالد بين الدبلماسية السفارات أن بالذكر ويجدر
 السلطان و المغرب و والجزائر وليبيا تونس و مصر مثل والعربية اإلسالمية
 وكان القرآنية المدارس نشأة في كبير بدور قامت قد إسطنبول في العثماني
 البرناويين، رواق :باسم الشريف باألزهر رواق النيجيرية الممالك لطالب
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 كثافة علي ويدل. والحكام الصوفية الطرق ورجاالت والدعاة التجار فعل وكذلك
 إتيان قبل) "م١٩٩٤ (آدمو حسين الحاج كزوري أمير ذكره ما المدارس هذه

 هناك كان :الشمال إلى عشر التاسع القرن في المستعمرة البريطانية الحكومة
 البريطاني الحاكم ذكر م١٩١٤ سنة وفي. سنة ألف عن اليقل متبع عليميت نظام
 وخمسين مائتين حوالي بها قرآنية مدرسة ألف عشرين هناك أن :لوغارد اللورد
  .x"تلميذ ألف

 في الكتاتيب فهي ،اإلسالمي العالم في مختلفة بأسماء المدارس هذه وتعرف
 نيجيريا في أما. آسيا شرق جنوب في والمدرسة السودان، في والخلوة مصر،
 :الدراسة هذه في القرآنية بالمدارس ونقصد). ألو مكرنتى (اللوح بمدرسة فتعرف
 إلى اإلسالم دخول منذ األجيال مر على المتوارثة التقليدية اإلسالمية المدارس تلك

  .المنطقة

  : ا�	��)�� ا������ ا��Oارس أ):اع

 حاالت بعض توجد ولكن الغالب في أهلية نيجيريا في اإلسالمية المدارس
 مختلفة شعب إلى المدارس هذه تشعبت عليه. الحديثة النظامية األنواع في الدعم
  :منها

  : وه� :ا�#����h وا������ ا���$�� ا��Oارس
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 األحياء في وتكون اإلسالمية بالمدارس تعرف ابتدائية مدارس) أ(
 المدارس مع ببالتناو تعمل وأحيانا. مخصصة أماكن أو والبيوت
  .الفصول ذات في النظامية االبتدائية

 حكومية مدارس الغالب في وهي ثانوية وإسالمية عربية مدارس) ب(
 النعدام أهلية تكون الجنوب في ولكن الشمال، في خاصة بالكامل
  . المناطق تلك واليات من الحكومي الدعم

 به ترفمع حكومي منهج تتبع) ب (والثاني) أ (األول النوع ومدارس
 في التعليم مواصلة في يستغلها أن يمكن شهادات علي   الطالب فيها ويتحصل
  .البالد خارج أو الجامعات

  : ا��:ح �Oر��

 إلي سنوات ثالث سن من التلميذ بها ويلتحق التقليدية، المدرسة وهي
 قراءة ختم و والكتابة القراءة مبادئ يتعلم وفيها عمره، من ةعشر الرابعة نحو
 من متجولة تكون أو المعلم بيت أو المسجد في مستقرة وتكون. الكريم نالقرآ
 عن فيها ينعزلون و القرية خارج التالميذ فيها يعسكر أخرى، إلى قرية

  .العلم تحصيل في التركيز بقصد المجتمع

  : ا�Oه���
� ا��Oر��
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 عن الطالب يستغني قدو) اللوح مدرسة (السابقة للمدرسة امتداد وهي
 الفقه في معينة اًكتب يدرس وفيها الكتب من بالقراءة ويكتفي اللوح في الكتابة

 ما كثيراً ألنها الدهليزية بالمدرسة وسميت. العربية واللغة والتفسير والحديث
  . المسجد حلقات من حلقة في تكون وقد المعلم، منزل من دهليز في تكون

 هذه من سةمدر فالآ ةعشر نحو بابا إدريس ثاني األستاذ ذكر ولقد
 ماليين يؤمها م٢٠٠٢ عام في وحدها كنو والية في اإلسالمية المدارس
  .xiاألعمار مختلف من التالميذ

mم و ا��#�ه�h#ا� n+Eارس �� ا��O)�� ا����	ا�:   

 مئات من متوارث دقيق نظام وفق نيجيريا في القرآنية المدارس تسير
 مستوى حسب نياثا و العمر حسب مراحل إلى أوال تنقسم فهي. السنين

  .xiiالمحلية الهوسوية بلغتهم طريفة مصطلحات ولهم بل العلمي التحصيل

 ويبدأ. الرابعة سن من) بنات و بنين (فيها األطفال يقبل :األولى المرحلة .١
 سورة ثم أوالً الفاتحة الكريم، القرآن من قصيرة سور بحفظ التلميذ فيها
 أي مع المزج وبدون يللمعان شرح بدون اظفح الفيل، سورة إلى الناس
 .ىأخر علوم

 االنتقال ثم شكل، بدون أوالً القراءة مبادئ تبدأ وفيها :الثانية المرحلة .٢
 بل ،بنفسه الطالب يكتب ال المرحلة هذه وفي الشكل مع القراءة إلى

 فهم المرحلة، هذه في مميزة طريقة ولهم. اللوح على المعلم له يكتب
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 فيدرسون. الحرف عن بدالً بالجملة لبدءبا وذلك الكلية، الطريقة يسلكون
 بالفاتحة بدءاً الكريم القرآن من جمل وهي الجملة خالل من الحرف
" الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ "جملة مثالً. األعلى سورة إلى والناس
 أعجمية بأسماء الحروف ويسمون. بالترتيب حروفها إلى تفرغ

 :العين مثالً الهوسوية، لغتهم في معان لها وأحياناً عندهم من اخترعوها
 بالفم )عـ( العين حرف صورة شبهوا المفتوح، الفم أي) ووفى أمباكي(

 اإلبهام مع اليد كف صورة مثل أي) مسهنو طاء (:الطاء ،المفتوح
 فهي الشين أما) غيغششي سن (هي والسين. )طـ (:ألعلى مرفوعاً

 مرحلة وتسمى! رالثما ذات والسين ،الجافة السين أي) روا مي سين(
 أي (شكل وبدون  األعلى سورة إلى االستعاذة من بدءاً الحروف تهجئة
 بالشكل الحروف قراءة حيث التالية والمرحلة) ببقو) (الحروف بأسماء
 هي فوقها بالحركة ألف يقال مثالً األعلى سورة إلى االستعاذة من بدءا
 وهكذا) ُأو (هي فعةالر مع واأللف) ِإي (هي تحتها بالحركة ألف أو) َأا(

 ).فرفرو (بـ العملية هذه وتسمى المحلية باللغة ذلك وكل
 على السورة كتابة الطالب يبدأ وفيها) هجتو (مرحلة فهي :الثالثة المرحلة .٣

 مع المرحلة هذه وتستمر الحفظ يتقن أن بعد إال اللوح يغسل وال اللوح
 اللوح، من المعلم مامأ والقراءة الكتابة يواصل ثم. النبأ سورة حتى الحفظ
 البقرة سورة من تالوته الطالب يبدأ وقد. القرآن يختم حتى حفظ بدون أي
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ـ ب المرحلة هذه في الطالب يسمى و المدرسة، اختيار حسب المرسالت أو
 ).غردي(
 كامالً المصحف بحفظ تكون و الحفظ مرحلة وهي :الرابعة المرحلة .٤

 المرحلة هذه وفي .العكس أو الناس إلى البقرة سورة من البدء ويكون
 مراقبة في للمعلم بمساعدته وذلك اُألستاذية علي التدرب في الطالب يبدأ

 كتابة في وكذلك المستوى، و السن في دونه هم الذين الطالب وتعليم
 بها يأتي التي األمراض مختلف من للعالج القرآنية واآليات التعاويذ
 وبعدها) أالراما(بـ الحفظ إتقانه بعد الطالب ويسمى .الشيخ إلى األهالي
 باالحتفال نيجيريا أهل ويهتم. الخاصة مدرسته فتح أن يللطالب يمكن

 أي يكمل أن المحرمات من ويعتبرونه بل مرحلة، كل من باالنتهاء
 عدم أن يعتقدون و صدقة، يقدم أو يولم أن دون المراحل هذه من مرحلة
 العلم يفيده ولن ذلك يفعل منل المصائب سيجر مرحلة إكمال بعد التصدق
 إلجبار والطالب المشايخ ابتكرها طريقة هذه وربما! عليه يتحصل الذي
، !!التالميذ قلوب في السرور وإدخال للمدرسة مساعدة تقديم على اآلباء
 المرحلتين إكمال بعد خاصة واالحتفاالت الوالئم هذه في يبالغون وقد

 ويلبس القرية، أو الحارة كل ويدعون الذبائح يذبحون إذ والرابعة الثالثة
 بزخارف مزخرف وح،ل من المأل أمام ويقرأ جديدة، مالبس فيها الطالب
 في) الشرافة (وهي ،)زينة (بالزينة الزخرفة هذه تعرف و زاهية ملونة

 .السودان جمهورية
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 المعمقة، واللغوية الشرعية العلوم تحصيل مرحلة وهي :الخامسة المرحلة .٥
 دهليزه أو حلقته في خاص معلم مع ومدارسته معين كتاب يارباخت وتكون
 من الطالب فيها يتدرج أن ويجب محدوداً، أو قليال الطالب عدد يكون وفيها
 كتاب ثم ،القرطبي بأرجوزة يبدأون  الفقه في :مثالً خر،آ إلى كتاب

 الموطأ، ثم القيرواني، ذيد أبي  إبنفرسالة األخضري، ثم ،العشماوي
 لديهم المشهورة الكتب من العربية اللغة وفي. الحديث كتب وبقية ةوالمدون

 كتب من وغيرها الجاهلي الشعر في العشر والمعلقات واأللفية اآلجرومية،
 والعشرينية كالبردة النبوية المدائح أشعار خاصة والشعر األدب

 .العشرينياتو

 ،"غوني"و ،"ألراما "لقب :الكريم القرآن لحافظ تمنح التي األلقاب ومن
 العلمية الشهادات بمثابة األلقاب وهذه. درجة أعالها واألخير ،"غنغرن"و

 :لقب ،مثالً. والمثابرة واالجتهاد الدءوب بالعمل إال تنال ال التي الراقية
 لجنة أمام حفظه من وتاله كامال الكريم القرآن حفظ من إال يناله ال ،"غوني"

 المصحف بكتابة قام ذلك بعد ثم طأ،خ أي يرتكب أن دون مرات عدة محكمين
 أو نقطة ولو خطئ أي تجد ولم لجنة على الكتابة هذه وعرضت حفظه من

  .تشكيل


� �� ا�	��)�� ا��Oارس ����ات��C�( :   
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 ونشر التعليم آلية بدور بقيامها نيجيريا في القرآنية المدارس تميزت .١
 المرور دون الفرد ينشأ أن النادر من نيجيريا شمالي ففي. المعرفة
 الكل أن نجد لذا. السابقة األجيال خاصة .القرآنية المدرسة بمرحلة
 لغته ويقرأ يكتب وأن المصحف من الكريم القرآن قراءة يستطيع
 ). عجمي (القرآني بالحرف المحلية

 اإلسالمية الهوية على الحفاظ عوامل أهم من القرآنية المدرسة كانت .٢
 . الغربي الفكري الغزو ومقاومة. الديني والوعي الثقافة وتأصيل

 واضح وهذا وحفظه القرآن قراءة ترسيخ على المدارس هذه عملت .٣
 العالمية المنافسات في نيجيريا طالب يحققها التي الباهرة النتائج من

 . تجويده و القرآن لحفظ
o�$ p(ا:Cا� ��+�)ا� :xiii

  

 سير طريقة يف السلبيات بعض تالحظ كذلك" ذاما الحسناء تعدم ال ":يقال كما
 فترة إبان المدارس لهذه المتعمد لإلهمال نتيجة وهذه نيجيريا في القرآنية المدارس
   :يلي ما منها. األوروبي االحتالل

 في اعتمادهم وعدم المدارس هذه بخريجي الحكومة اعتراف عدم .١
 . العمل وسوق التوظيف

 .المدارس لهذه تقويم أو متابعة نظام أو موحدة إدارة وجود عدم .٢
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 :مثل المستقبلية حياته في الطالب تساعد موازية مدنية دراسة وجود عدم .٣
 عندما القرآنية المدرسة خريج يمتهن ما غالباً لذا والمهني، الحرفي التعليم
 .الوضيعة األعمال العامة الحياة يدخل

 الرعاية أو السكن أو لإلعاشة منظمة طريقة هذه المدارس في توجد ال .٤
 مثل الهامشية، األعمال في للعمل الطالب يضطر ما كثيرا لذا. الصحية
 التسول أو المطاعم في األطباق وغسل األثرياء بيوت في الخدمة
 تؤرق نيجيريا في متفشية ظاهرة وهذه الطرقات، في الناس وسؤال
 سيئة صورة ترسم الظاهرة وهذه ،اآلن حتى حالً لها تجد ولم السلطات

 . الكريم آنالقر بحامل تليق ال و المسلم عن
 نفسية ومضاعفات مساوئ عليها يترتب والديه عن بعيدا الطالب هجرة .٥

 مراحله في البنات تعليم ستصحبي ال النظام هذا كذلك. الطالب على
 .الموطن عن والهجرة المتقدمة

 ألهواء متروكة هي بل القرآنية للمدارس ثابت منظم تمويل يوجد ال .٦
 .مطلوب هو كما بالواجب يقومون ال الذين المحسنين

 العلمي، المستوى في ضعيفا نفسه المعلم يكون الحاالت بعض في .٧
 للقرآن الصحيح والتفسير العربية الحروف مخارج تجويد في خاصة
 الكتاب آيات تفسر التي الشاذة المجموعات بعض ظهور إلى يؤدي مما
 تقض عنف أعمال إلى المجموعات هذه أعمال تطورت وربما خطأ
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 عام في كنو مدينة في) تسيني مي (كظاهرة. المجتمع مضجع
 .م١٩٨٠

  : ا��(E	i+ ���ق

 وحاولوا اإلسالمي التعليم ضد تحاك التي المكائد إلى المسلمون فطن 
 لم ولما م١٩١٩منذ النظامي التعليم في واإلسالمي العربي التعليم إدخال :أوال
 اإلسالمية سالمدار إنشاء إلى لجأوا عنها، المسلمين لعزوف التجربة تنجح

 م،١٩٣٢ في كنو بمدينة العربية العلوم مدرسة بينها من األولى وكانت والعربية
 التي االلتفاتة إليها يلتفت ولم حالها في التقليدية القرآنية المدارس ظلت لكن و

 في خاصةً تواضعةالم الجهود بعض شهدت األخيرة السنوات أن إال ،اتستحقه
 ةعشر إحدى وهي اإلسالمية، الشريعة تطبيق نتأعل التي  الشمالية الواليات
 أقساما الواليات هذه أقامت إذ وثالثين، الست نيجيريا واليات مجموع من والية
 وأرسلت ،وزمفرا كنو واليتي في كما خاصة مستشاريات أو اإلسالمي للتعليم
 السعودية العربية والمملكة ومصر السودان خاصة اإلسالمية الدول إلى الوفود

  . القرآني التعليم قضايا الدول هذه عالجت كيف لمعرفة ندونيسياوإ

 مدارس بثالث وبدأت نموذجية، مدارس بناء بفكرة اللجان هذه وخرجت
 والمالبس والصحة والطعام والمساكن الدراسية الفصول فيها توفر األرياف في

  . للمعلمين ثابتة مرتبات تقديم و النظيفة
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 أن يحبذون الشيوخ أن في تتمثل جمة عوائق يضاًأ التجربة هذه وتواجه
 كما. فيها الحكومات تدخل يحبذون ال لذا الخاصة، أمالكهم من مدارسهم تكون
 بالتوسع تسمح وال ضيقة وأماكنها المدن في موجودة الكبيرة المدارس أن

 الدول من حتى بعيدة أماكن من يقدم وبعضهم جدا، كبير التالميذ وعدد. المنشود
  . والئية بجهود الهائل العدد هذا استيعاب يصعب لذا ،المجاورة

 أسوة المدارس هذه دعم الفدرالية الحكومة تتبنى أن فكرة خرجتثم 
سفير ( غالنتي سعيد أحمد روالبروفس برئاسة لجنة وشكلت. المدنية بالمدارس

 راتلقرا الفعلي التطبيق يبدأ لم ولكن ،)نيجيريا بالمملكة العربية السعودية سابقاً
 المدارس هذه بمساعدة تقوم طوعية منظمة قبل من أهلي جهد وهناك. اللجنة هذه
. للدراسة أماكن لتوفير المظالت بعض وعمل فيها مياه دورات بناء طريق عن
 ،للزراعة وأسمدة زراعية معدات بإعطائهم الشيوخ بعض الحكومة ساعدت كما

  . تالميذهم وإطعام

 العالم وكالة (:هي نيجيرية إسالمية منظمة بها قامت رائدة تجربة وهنالك
 الكريم، القرآن لحفظة تأهيلي برنامج بتطبيق هذه قامت. xiv)لالغاثة الثالث

 دون من الشريف العيش وكسب حياتهم مستقبل في تساعدهم اًحرف لتعليمهم
  .والدجل الشعوذة طريق عن الكريم نآبالقر االرتزاق أو للتسول وءاللج

 وعشرين خمسة من مكونة مجموعة بأول البرنامج بيقتط تم اهللا وبحمد"
 التدريب من كاملة سنة بعد وتخرجوا كنو مدينة في م١٩٩٢ العام في طالبا
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 في الثانية الشرعية العلوم في علمية األولى شهادتين ونالوا باهر بنجاح المكثف
 هافي يزاولون بهم خاصة ورش اآلن لهم المتدربين هؤالء وبعض المهني التدريب
  .xv"أعمالهم

 النجارة و والحدادة البناء حرف في المهني الجانب في التدريب وكان
 ،التجويد في دروسا الطالب نال العلمي الجانب وفي. والكهرباء والسباكة
 هيئة مع تنسيق و بتعاون البرنامج ونفذ العربية واللغة ،والحديث ،والفقه ،والتفسير
  . المهنية الشهادة تمنح التي الجهة وهي ورشها، في و بالوالية الكبار تعليم

 تدريب كان فقد الزهيدة، بتكلفتها بالمقارنة جداً ناجحة التجربة هذه تعتبر
 كاملة سنة (:الدورة لكل سعودي ريال ةوخمسمائ ألفين نحو يكلف الواحد الطالب

     .xvi)المعلمين وأجور والمالبس واإلعاشة والسكن التدريب مواد تكلفة مع

 واالستفسارات الطلبات وظلت كبيراً وشعبياً رسمياً قبوالً البرنامج اهذ لقي
 ظلت الشديد، لألسف ولكن. المختلفة والواليات األفراد من المنظمة على تنهال
 المحسنين أحد من تبرعاً صالًأ كان الذي التمويل توقف إذ. يتيمة تجربة

  .سبتمبر من عشر الحادي أحداث تداعيات من هذا وربما السعوديين،
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 تاريخية خلفية :نيجيريا في القرآنية لمدارسل السريعة الجولة هذه شملت
 وحفظ الشرعية العلوم نشر في به قامت الذي الفاعل والدور المدارس هذه لنشأة
 وتمويل سير وكيفية الدراسية والمناهج للنظم تعرضت كما اإلسالمية، الهوية

 في القرآني التعليم نظام يجابه الذي والقصور باتالصعو علي وعرجت. المدرسة
 صمدت قد المدارس هذه أن إلى الورقة وخلصت. التقليدية بصورته نيجيريا
 حفظت لقد. نحوها جادة اللتفاتة األوان وآن التطوير وعدم اإلهمال أمام طويالً
��ml :تعالى لقوله مصداقاً الكريم القرآن المدارس هذه �k� � � � � �j��i� �h��g���

� � �n� �mlxvii. تعلم من خيركم" :)وسلم عليه اهللا صلى( المصطفي وقول 
  .xviii"علمه و القرآن
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     تيباآل نوصي الدراسة، إليها توصلت التي النتائج على بناء:   

 كيان حفظ في وبفضلها بها واالعتراف القرآنية بالمدارس االهتمام .١
 . خاصة ياوبنيجير إفريقيا غرب في اإلسالمية األمة

 :يأتي ما بتوفير المدارس هذه تطوير على العمل .٢
 .المعلمين لعالوات المنظم التمويل  -أ 
 . للتالميذ اإلعاشة و اإلسكان  -ب 
 .الصحية الرعاية  -ج 

 وذلك المدارس هذه إكمال بعد العالي التعليم لمواصلة الفرص فتح .٣
 .بشهاداتها باالعتراف

 .ةالقرآني المدارس لخريجي المهني التدريب إضافة .٤
  مجاالتفي تدريبلل يحتاجون الذين للمعلمين التأهيل فرصة توفير .٥

 .وغيرها والفقه ،والتفسير ،التجويد
 أجهزة في خاصة المدارس هذه لخريجي التوظيف مجال توفير .٦

 .المدنية والخدمة والجيش المدني والدفاع الشرطة
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i- نعيمة إبراهيم، الدور السوسيولجي للمسجد وعالقته بـالواقع االجتمـاعي للـشباب،            .  د

ذي القعـدة  ٢ – شـوال   ٣٠المؤتمر العاشر للندوة العالمية للشباب اإلسالمي، القاهرة،        
 .٥١٣:ور الثاني، صهـ، بحوث المح١٤٢٧

ii-    طالل حرب، دار :  ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب األمصار، شرحه كتب هوامشه
 .٦٩٨:م، ص٢٠٠٢، ٣:الكتب العالمية، بيروت، ط

iii-م، ١٩٩٣، ٢:أحمد سعيد غالدنثي، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، ط شيخو.  د
 .٧:ص

iv-     سالمية في الغرب اإلفريقي، دار األمين، مصر،        عثمان بريماباري، جذور الحضارة اإل
 .٩٠:م، ص٢٠٠٠، ١:ط

v-      أبوبكر بالربى، اللغة العربية فـي نيجيريـا، المجلـة          .  ضم الوفد نحو أربعين فردا، د
 .١٨:ص م،١٩٨٧، مارس ١٢، العدد٧العربية للثقافة، السنة
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vi-           إفريقيا والمغرب   الطيب الوزاني، مقومات التفاعل الثقافي والحضاري بين دول غرب
األقصي، أعمال ندوة التفاعل الثقافي واالجتماعي بين أقطار إفريقيـا علـى جـانبي              

 .٤٨٨: ، تطوان، المغرب، صاآلدابم كلية ١٤/٥/١٩٩٨ـ ١٢الصحراء ،
vii- فاي علي، أسكيا محمد وإحياء دولة سنغاي اإلسالمية، كلية الدعوة اإلسالمية           منصور  .

 .٢٠٤:م ص١٩٩٧ليبيا، 
viii- د، خريجو المدارس القرآنية في شمالي نيجيريا و التحـديات التـي            و محمد دا  طاهرال

تجابهم، بحوث المؤتمر العالمي العاشر، الندوة العالمية للشباب اإلسـالمي، المحـور            
 . ٤٦٤: هـ، ص ١٤٢٧ ذو الحجة ٢ـ  شوال ٣٠لثاني، القاهرة، ا

ix ٢٣ اآلية األحزاب سورة . 
x     فـي   اإلسـالمية  المجلس الوطني للغة العربية والدراسـات         أدمو حسين، تاريخ و نشاط 

 . ١٠٩: م، ص١٩٩٤، انيجيري
xi-                ثاني إدريس بابا، المدارس العربية في نيجيريا، نـدوة اللغـة العربيـة والدراسـات 

ـ ٢٧، جامعة بايرو بكنو،     اإلفريقيحل  ااإلسالمية في دول الس    م، ٢٠٠٢ يوليـو    ٢٩ـ
 . ١٣ـ ١٠:ص

xii- اإلسالميةمدارس القرآنية في والية كنو، ندوة اللغة العربية والتربية  آدم الحاج فلكي، ال 
-١٠: ، ص م٢٠٠٢ يوليـو    ٢٩ـ   ٢٧و بكنو   جامعة باير . اإلفريقيفي دول الساحل    

١٣ . 
xiii-٤٦٨ـ٤٦٧: هـ مرجع سابق، ص١٤٢٧د و الطاهر محمد دا. 
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xiv- هذه المنظمة عن الوكالة اإلسالمية لإلغاثة السودانية انبثقت . 
xv- ٤٧٠: م، مرجع سابق، ص٢٠٠٦:د والطاهر محمد دا . 

xvi-               ،نشرة التأهيل المهني لحفظة القرآن الكريم، وكالة العالم الثالـث لإلغاثـة بنيجيريـا 
 . م١٩٩٢

xvii-٩:رة الحجر سو.  
xviii- ٧٤: ، ص ٩ صحيح البخاري، مج 


