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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 

ها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي تطرح

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 

 لعدد من المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها

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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 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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��O	ا��:  

�  ~  {  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  o  ڑ      �m:يقول اهللا وتعالى

�   گ  �  ڑ  �  �   � l )٥ – ١: العلق( .  

  :نالحظ في هذه اآلية نقاط هامة من بينها

  ...اقرأ باسم ربك ) القراءة(أول أمر إلهي لإلنسان / ١

  ...الذي علم بالقلم ) القلم(أول أداة ذكرها الوحي / ٢

لم يعلم  علم اإلنسان ما) القدرة على التعلم(أول وصف إلهي لإلنسان / ٣

...  

قراءة وقلم  (يءشارة واضحة إلى أن العلم أساس كل شنجد هنا إ
ولقد حبا اهللا سبحانه وتعالى هذه األمة بالرسالة المحمدية التي ختمت ). وتعلم

ن الكريم، والسنة المحمدية آكل الرساالت ولخص أمر هذه الرسالة في القر
  .الكتاب الذي حول الماضي والحاضر والمستقبل شارحة لهذا

كل األمر محصور بين . أمة االمتحان عندها مكشوففما أكرمنا من 
والتحدي . ولعل بعد اإلكرام لنا أن في هذا األمر تحد. دفتي هذا المصحف



                       �����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

 

. إنه أمر جلل يحتاج إلى اجتهاد حسي ومعنوي. يكمن في عظم هذا األمر
. فالحسي ما نفعله بالقوى العضلية والمعنوي مدى القناعة الداخلية بهذا األمر

ي هذه القناعة التي أساسها العقل وبالتالي فهو القائد إلى نجاح المحك ف
  .االجتهاد الحسي

ن الكريم آبهذا أود أن أقول أن الكنه الحقيقى للوجود نجده في هذا القر
  .فبإكرامه وإعزازه يكرم ويعز هذا الوجود الذي من بين موجوداته اإلنسان

ليه أفضل الصالة والسالم الحمد هللا الذي جعلنا أمة مسلمة يشهد حبيبنا ع
  . اهللا أكبر–على كل األمم في يوم تشخص فيه األبصار 

يختلف السودان عن غيره من الدول اإلسالمية في أنه خليط بين العرب 
  .والزنوج وبالتالي فثقافته إسالمية عربية أفريقية

دخل اإلسالم السودان في القرن الهجري األول وانتشر عن طريق 
  .ء الوافدين وعن طريق المسلمين المحتلين األوائلالدعاة والعلما

سبق دخول العرب للسودان وجود عدد من الممالك القديمة المعروفة 
حيث أكدت النقوش والحروف التي تم العثور . ذات النظم التعليمية والتربوية

 على أن السودانيين قد عرفوا الكتابة السودان في شمال النوبةعليها على أثار 
  . ٦ قبل الميالد٧٥٠ حوالي عام نبتةمنذ مملكة 
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 إلى السودان انتشرت المدارس القرآنية اإلسالم و العرببدخول 
والتي انحصر دورها على ) المفرد خلوة(المعروفة محلياً باسم الخالوي 

 اللغة العربية، إلى جانب تعليم مبادئ والحديث الشريف لقرآن الكريماتحفيظ 
وكان أول ظهور لها أثناء . والحساب، وذلك منذ أواسط القرن الميالدي السابع

  .)١،٥،٦()م١٦١١ - ١٥٧٠" (عجيب المانجلك"حكم الشيخ 

لقد حفظ الوجدان السوداني على اختالف مشاربه لخالوى القرآن فضلها 
قرآن وعلومه خاصة والمعرفة بصفة عامة فكانت نعم ودورها في نشر ال

ولقد .. مناهل التربية للنشء وخير حافظ للقرآن وناشر لإلسالم وتعاليمه
فطنت قوى االستعمار واالستكبار لخطورة الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات 

فاتجه بفكره يبحث عن سبل لطمس .. الدينية والتعليمية على مستقبله وبقائه
 السودانية المسلمة حتى يتسنى له االستمرار في قهرها وإدارة ةمهوية األ

فعمد لمحاربة الخالوى بإنشاء المدارس الحديثة .. شئونها واالستئثار بخبراتها
المطاف إلى تالشى الخالوى واضمحالل  كمؤسسات بديلة تقضى في نهاية

ة ومضى في هذا االتجاه ألكثر من ذلك فهمش دور خريج الخلو.. دورها
وجعل تسيير دفة شئون الحياة في يد خريج المدرسة بغض النظر عن أخالقه 

  .ومدى إخالصه المته واهتمامه بقضاياها

  

�g	
  :�#�م و
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 ولعله من المؤسف أن تقرر أن المستعمر قد نجح فى تحقيق مقاصده 
إن جاز التعبير تأثيرا سلبياً على ) واالستخدامية(وأثمرت سياساته التعليمية 

فاندثر عدد غير قليل من . يم الدينى اإلسالمى وحفظظ وتعليم القرآنالتعل
وصار .. الخالوى وقل نشاط بعضها اآلخر مما افقد األمة أجياال من أبنائها

  .القابض على دينه كالقابض على الجمر

ومما يزيد فى حجم االسف أن العهود الوطنية امتعاقبة على البالد بعد 
هذا الدمار الذى أحدثه المستعمر فى بنية المجتمع رحيل المستعمر لم تلتفت ل

وستمرت األنظمة ومن بعدها المجتمع فى منام عميق لم .. السودانى المسلم
تستيقظ منه إال على نداء التأصيل الذى انطلق مع ثورة اإلنقاذ ونادت به 

وتلبيه لهذا النداء تجىء  هذه الورقة كمشروع مطروح .. بأعلى صوتها
تتجاوز سلبيات الحاضر وتدعم المشروع . ليم وفق رؤية محددةلتأصيل التع

الحضارى اإلسالمى الذى يتوجه إليه السودان اآلن بوعى كامل وإدراك 
  ..شامل

����Eا� h�ij� ..]آ�:  

وإذا كان التوجه اإلسالم الذى إقتضاه السؤال حول التاصيل  لماذا؟ظ 
 لماذا؟ إلى السؤال؟ يقينا فإنظ الدعوةظ لتأصيل التعليمظ تقفزظ فوظق السؤال

وأما .. بأن تأصيل التعليم هو البداية الحقيقة لتأصيل الحياة فى كل جوانبها
كيف يتحقق ذلك فإن اإلجابة عليه فى هذه الورقة تقوم على اعتماد الخالوى 
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فى صورتها المتطورة كأساس لتأصيل التعليم بالسودان وهو طرح يدعو إلى 
عها التقليدى إلى وضع جديد يتدرج بها من من وض) بالخلوة( النهوض 

تقليدتها إلى مدرسة قرانية متكالة ولعله من األنسب أن نقدم بعض التعريفات 
و المدرسة .. الضرورية لمفهوم الخلوة ومدرسة تحفيظ القرآن وعلومه 

  .رة أكمل وأقرب لألذهان واألفهامالقرانية حتى تتضح األفكار بصو

  : ا�@�:ة: اوً�

 ال يوجد قيد .ع كله ومسرح التعليم مدى الحياةمردسة المجتم  هىالخلوة
ساعدت .. لإللتحاق بها، تقبل الصغير والكبير وفى كل األوقات من العام

. بار الكمكن أن تكون مدرسة اساسية لتعليموي. ومازالت تساعد فى محو االمية
دى وينحصر  يقوم التعليم فيها على النظام الفر.فهى مدرسة الحياة الشاملة

  :منهجها فى تحفيظ القرآن الكريم، ويتحدد مستقبل خريجها فى مجاالت محددة

 . مجال التعليم العامفي الحقا االنخراط  -أ 

 . المعاهدفي االنخراط  -ب 

  . شئون الحياة العامةفي االنخراط  -ج 
   .تدريس القرآن الكريم  -د 

� و3�:�2: ��)�ً�
��  :�Oر�� �'��I ا�	��ن ا�
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ت الخلوة التقليدية فى تقييد بالعمر دون فوهى عبارة عن  خلوة خال
الزمن وتنفق معها فى نظام التعليم الفردى ويتسع منهجا ليشمل تحفيظ القرآن 

وتلتقى معها إلتقاءا كبيرا من حيث مستشقبل خريجها .. الكريم وتدريس علومه
   :فيوالذى يتمثل 

 . نظام التعليم العام فى خامسة او سادسة في النخراطا  -أ 

 . المعاهدفي طاالنخرا -ب 

  . شئون الحياة العامةفي االنخراط  -ج 
  .تعليم القرآن الكريم لألمة  -د 

�ًG��� : ر��O)��ا����	ا�:  

وهى مدرسة تحل محل مرحلتى األساس والثانوى والخلوة تقوم على 
ويتسع منهجها ليشمل تحفيظ القرآن الكريم مجودا . نظام التعليم الفردى

 والفقة، إضافة لمنهج مرحلتى  األساس ومفسرا بالقراءات السبعة المتواترة
وتتسع بذلك .. والثانوى فى التعليم العام ومنهج الشهادة األهلية لقسم القراءات

  : آفاق المستقبل لخريجها على النحو التالى

     .)ادبى/علمي(نيل الشهادة السودانية  )١

 .) ادبى/علمى(دخول الجامعة  )٢

 .نيل الشهادة األهلية  )٣

 . الحياة العامة شئونفي االنخراط )٤
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 .تدريس القرآن الكريم علومه )٥

 .التدريس بالمدارس القرآنية والنظامية فى التعليم العام )٦

B)��ا��	ارس ا�O��� �
:$�Eا� \� :  

تتجلى حقيقة المدرسة القراآنية المقترحة ..  التعريفات السابقةوا@?من 
 التطور كوعاء يستوعب صورة الخالوى فى صورها التقليدية وينقلها لمصاف

والتحديث بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات المجتمع السودانى فى مستقبل 
تعتمد على الطريقة الكلية فى التعليم متمثلة فى .. وفق أسس تربوية علمية.. أيامه

والتى تقوم ) .. رحمه اهللا(الرؤية الوعائية التى حددهاوتحدث عنها اإلمام الغزالى 
بل تحليل أجزائه، ثم يتحول المعلم  بعد إحاطة الطالب ق) الكل(على نظرية بسطظ 

إلى شرح األجزاء وإدراك القوانين التى تحكم هذه الجزئيات وهى ..بالمجمل
طريقة تراعى الفروق الذهنية فى االستيعاب لكل طالب وتحفظ له حقه وإجتهاده 

ل فيها وذكاءه  التحصيل فهى بهذا تتبع نظام التعليم الفردى، حيث  يمثل كل طا
.. تعتمد الدراسة كذلك على تدريس مادة واحدة فى وقت واحد.. فصال قائما بذاته

ينتقل بعد اإلنتهاء منها الدراس إلى المادة األخرى وهذا ما تحدث عنه ابن 
ونضيف عليه فى منهج المدرسة القرآنية أدخال العلوم المرتبطة باآلن . خلدون

 واللغة العربية وذلك فى جعات تتناسب و لحاجة اإلنسان كتدريس الفقة والتجويد
  .الحاجة إليها

\

	� ا�OEر�? :  
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والذى يمثل فيه كل طالب .. تتبع الدراسة كما أسلفنا نظام التعليم الفردى

وحدة او فضال قائما بذاته غير مرتبط باألخرى فى مقدار ما يتحصل عليه من 

بل ) إلخ..ثالثة.. ثانية..أولى(علم، ويعنى ذلك أنه ال توجد فيها فوارق زمنية

يشكل كل طالب فيها فصال مع مراعاة للقدرات الخاصة بالمتعلمين حيث يتدرج 

كل طالب قدر طاقته فى الحفاظ واإلستيعاب، وتبدأ الدراسة بتدريس الحروف 

نطقا وخطا، والوسائل المستعمل هى اللوح ونواة التمر وقلم البوص ومداد من 

ب الكتابة أوال على التراب ثم يكتب له الشيخ السكن والصمغزز يتعلم الطال

الحروف بنواة التمر على اللوح ليتبع التلميذ أثر النواة بالمداد حتى تسلك يده 

  .وينتقل للكتابة على اللوح دون سند من شيخ الخلوة

\
  :��اhQ ا�OEر

  : ويتدرج التدريس فى المدرسة القرانية على مراحل

  :ا�����Q اBو�1

  وخطا وحفظا..  نطقاتدريس الحروف

��(�Gا� ��Q�ا�� :  

  الضبط وهذا يتم عبر أربع مراحل
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 .)ب ب ب ب(مرحلة الخركة   -أ 

 .)باً ب  ب ب(مرحلة التنوين   -ب 

 .)ب ب ب ب(مرحلة التشديد   -ج 

  .)با بى بوا(مرحلة المد   -د 
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�G��Gا� ��Q�ا�� :  

  وهذه تنقسم إألى مرحلتين.. مرحلة الكتابة والقراءة

 .الرمية   -أ 

 .المطالعة -ب 

 : ا�����) أ(

) الجزء الثالثين(دأ بسورة الفاتحة وتشمل جزء عم وهى اإلمالء وتب
وفيها يملى المعلم اآلية القرآنيةعلى الطالب ليكتبها أوال على األرض وبعد 

تتم الرمية كلمة كلمة حسب .. التاكد من صحة اإلمالء يكتبها على لوحة
الطالب الكتابة والقراءة وفى هذه المرحلة يتعلم .. إستيعاب الطالب وذكائه
  ).نطقا ورسما عثمانيا(الصحية ويحفظ جز عم 

 :ا������f)ب (

بعد حفظ الطالب جزء عم ومعرفته الكتابة والقراءة ينتقل من مرحلة 
الرمية إلى مرحلة المطالعة حيث يقرأ الطالب اآليات القرآنية ويحفظها قبل 

يختلف مقدار المطالعة من و.. كتابتها على اللوح وتسمى هذه اآليات مطالعة
طالب إلىآخر حسب ذكاء الطالب وستيعابه وإجتهاده، ويسمع الطالب هذه 

وهى مرحلة ) أى من راسه(أوال ثم يكتبها بعد ذلك غيبا) المطالعة(اآليات 
  .إنطالقة للطالب النابغة المجتهد
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يحدد المعلم لكل طالب المقدار الذى يناسبه من اآليات القرانية ليحفظها حسب 
  :ذكائه وقد يكون ذلك آية أو أكثر، وللمشايخ تقسيمات فى هذا المجال وهى

  : ا�@�و$�

( من القرآن يساوى مقدار
16

   .)نصف ثمن الحزب( من الحزب )1

P�Gا� :  

( مقدار من الرقرآن يساوى
8

  ويسمى لوحا،)ضعف الخروبة(من الحزب ) 1

  .)ثمنا(

  :ا��	�ة

(مقدار من القرآن يساوى 
4

  . وهو ضعف الثمن، الحزب)1

F�Gا�:  

(مقدار من القرآن يساوى 
8

  . الحزب أي ثالثة أثمان)3

نال الطالب قدرا كبيرا من العلوم هذا وبجانب تدريس القرآن الكريم ي
وقد ينتقل بعض الطلبة األذكياء لمرحلة المطالعة ..  الجهاديةوالتربيةاالسالمية 

  ..قبل اكمال جزء عم

 :ا��#�ـــ�

  :يتحدد منهج التدريس فى المجاالت األساسية التالية
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  .حفظ القرآن الكريم مجودا فى أربع سنوات على األكثر )١
  .فى مدة اقصاها أربع سنواتتدريس مرحلة األساس  )٢
  .تدريس منهج القراءات فى مدة التتجاوز العام الواحد )٣
  .تدريس منهج المرحلة الثانوية فى فترة عامين على االكثر )٤
هذا وتقوم الدراسة فيها على نظام الدورات التى التتقيد بقيد زمنى  

لالنطالقة مما يتيح مساحة واسعة ..  على ذكاء الطالب واجتهادهتعتمدمحدد بل 
ويؤمن االنصاف للطفل الذكى بما يوفر له من فرص .. الذهنية الحرة للطالب

 . لنيل أكبر قدر من العلم فى فترة زمنية أقل
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  :ا�	��)��أ0(�م ا��Oر�� 

يتضح مما سبق أن الطريقة التعليمية المقترحة للمدارس القرآنية  تتبنى 
وهذا يؤدى .. اءته وجهدهحسب ذكائه وكف.. على معالمة كل طالب على حده 

فى الواقع لبروز تباين فى القدرات اإلستعابية وفوارق فى المقومات الذهنية 
من طالب %) ١٠(وقد أثبتت التجربة العلمية أن حوالى .. تأخذ مدى واسعا

ا ملحوظا تقدما بينا على أقرانهم من غالفصل فى المدرسة القرآنية يبرزون نبو
هذا يعنى أنهم سيقومون  بحفظ القرآن قبل و..حيث الحفظ  واإلستيعاب

ومن هنا جاء التفكير فى هيكلة المدرسة القرآنية ألقسام .. زمالئهم بوقت كبير
وقد برزت من .. تحدةممتنوعة دون أن يخل بها كمؤسسة تعليمية متكاملة و

  : ة للمدرسة القراآنية هىيجراء هذا ثالثة أقسام رئيس

 ): أ(ا��Oر�� ا�	��)��  .١

  . بتعليم القرآن الكريم مجوداتختص

 ): ب()�� ��ا��Oر�� ا�	 .٢

مدرسة قرآنية واحدة ) .. أ(تتكون على رأس كل خمس مدارس من القسم 
يؤخذ طالبها من مموعة الطالب النوابغ والذين تقدر نسبتهم فى ).. ب(من القسم 

 وبناء على هذه النسبة.. من الطالب%) ١٥-١٠ (بحوالي) أ( المدرسة القرآنية
 إلى ٦(تلميذا يتراوح ما بين ) ٦٠(فإن عدد النابغين فى الفصل الواحد الذى سعته 

الخمسة يقدر بحوالى ثالثين إلى خمسة ) أ( ومجموع هؤالء من المدارس)  طالبا٩
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وأربعين طالبا يمثلون عدد كافيا ونموذجيا لقيام فصل األكاديميات وه قوام 
 :التاليها على النحو  يتكون منهجوالتي) ب( المدرسة القرآنية

  .وهو تحفي القرآن مجودا) أ( منهج المدرسة القرآنية  -أ 
  .ويدرس  للحفظة.. منهج مرحلة األساس  -ب 
          ):ج(ا��Oر�� ا�	��)��  .٣

يضاف إليهما جماعات ) ب(و) أ(وهى مدرسة تجمع بين المجموعتين 
لوم األكاديمية الطلبة الناجحين فى الدخول للمرحلة الثانوية حيث يتم تدريسهم الع

عبارة عن مجمع ) ج(  أى المدرسة القرآنية–وهى بهذا .. والعلوم االسالمية
  : يشتمل على المراحل التعليمية اآلتية

�
O���Eا� ��Q�ا�� :  

  .لالطفال روضة

�
   :ا�����Q ا�O2اد

  . تحفيظ القرآن الكريم مجودا

  :����Q ا��Bس

  . منهج مرحلة االساس  تدريس

�Gا� ��Q�ا���
:( :  

  .تدريس القرآن الكريم والتفسير والقراءات ومنهج الثانوية  

  : ا�	(� ا�'��1
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الذين لم يتمكنوا من اإلنخراط فى التعليم األكاديمى أو لهم الرغبة فى 
  .الحرفيالتعليم 


O وا�	�اءات:CEا� �)0 :  

تخصصى للذين ال يرغبون أو لم يتمكنوا من اإلنخراط فى التعليم 
  الحرفى

 �  : �jه�h ا��2Oة0(

  . يختص بعقد كورسات قصيرة المدى لتأهيل الدعاة وتدريس التجويد
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� ا�Oرا�1
:	Eا� :  
  

  : ا���م ا�Oرا�1

ازة إلى فى المدرسة القرانية يقدر بأحدى عشر شهرا حيث ال توجد إج
  .)األضحى/ الفطر(للعيدين 

  : ا�Oرا�1ا��:م 

  .من العام األول من فترتين بالنسبة للفترة األولى الدراسىيتكون اليوم 

  : ا�EI�ة اBو�1

تتخللها فسخة .. من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا
  .الفطور

��(�Gة ا��EIا�:   

  . صالة المغربوحتىمن صالة الظهر 

بعد تقدم التالميذ فى الدراسة يزاداد الزمن قليال فى اإلتجاهين إلى أن 
 العام وهذا يساوى حوالى في ساعة )٣٦٠٠(يصل فى النهاية إلى متوسط 

زمن هنا تتضح ميزة .. ثالثة أضعاف السنة الدراسية فى المدارس العادية
 سنوات الدراسة والتحصيل حيث يمكن للطالب اختصار فيالمدارس القرآنية 

النابغ دخول الجامعة قبل عام أو اثنين من أترابه فى المدارس النظامية 
  .األخرى
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����E0+:ل ا� :  

 قبوال نظاميا فى بداية العام فى المدارس القرآنية أما التالميذيتم قبول 
  . فى المجمع فيتم القبول فى اى وقت من العام

  :ا�����:ن

 معلمون من وزارة التربية والتعليم والمشايخ وحفظه القرآن بالتدريسيقوم 
ا يوزع على طريقة تدريس القرءان الكريم كمالكريم، ويتم تدريب المعلمين 

القرءان بين األساتذة في المدرسة بحيث ينتقل الطالب في حفظ القرءان الكريم من 
  .وينقسم تدريب المعلمين لمرحلتين. معلم الى آخر حسب مستوى حفظ األستاذ

  : ا�����Q اBو�1

التدريب فيها تساوى  تسبق إفتتاح المدرسة القرآنية المعنية ومدة ذهوه
علم على طريقة التدريس بالخلوة يحفظ ثالثة  خاللها الم شهرين ويتدرب

  اء من القرآن الكريم أن شاء اهللاأجز

يتوجه بعد هذا المعلمون األربعة لمدرستهم المعنية ويزاولون نشاطهم  
.  إلى مرحلة المطالعة الرميةالتعليمى إلى أن يتخطى معظم  التالميذ مرحلة

  .وفي هذا األثناء تبدأ المرحلة المستمرة

Q�ا��l
  : �� ا��(�E�ة ��OEر
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هذه المرحلة يمكن أن تبدأ بمجرد وصول المعلمين الى مدارسهم وذلك 
بافراد أحد المشايخ الذين يحفظون القرءان الكريم لتكملة توزيع القرءان بين 

  .يمكن لهذا الشيخ أن يكمل تدريب األساتذة في أكثر من مدرسة. األساتذة

\
   :أه��� إ��EKر ا����Bة �1 ا�OEر

  :لألتي لسد هذه المهمة األساسية لقد وقع اإلختيار على المعلمين

 لألساتذة خبرة واسعة فى التربية  )١

 وجودهم يريح أولياء األمور نفسيا )٢

 تدريس األكاديميات بعد حفظ القرآن الكريم  )٣

 يسهل لوزراء التربية والتعليم متابعة العمل والتقرير )٤

 .بةعدد األساتذة كاف مما يسهل تعميم التجر )٥

 .اليضيف عبئا ماليا في ميزانية التعليم )٦

فعندما يتم . انتشار المدارس القرءانية خصما على المدارس العادية )٧
االحالل لهذه المدارس بواسطة كوادر المرحلة نفسها فهذا يقلل من 

 .وبالتالي فهي التمثل جسما غريبا عنها. عدم رضاء اآلخرين عنها

 للقرءان الكريم أو جزء منه األستاذ هو قيادة اجتماعية فحفظه )٨
 .ومعرفة القراءة الصحيحة يعني القيادة الكريمة المباركة لهذه األمة

 :�:اOX  ه�ا ا��#��
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ليمية أن هذا النظام والنهج يحقق العديد من الفوائد العملية التربوية والتع
  :نوجزها فى النقاط التالية

بـارك وتعـالى قـوال      بناء مجتمع معافى من الرذيلة متمسكا بكتاب اهللا ت         )١
 .وفعال

ونشر حفظـه بـين الطبقـة       .. جعل حفظ القرآن الكريم ملكا مشاعا للكل       )٢
 .المثقفة

 .إتاحة الفرصة للطبقة التى يعول عليها إدارة شئون األمة  لتحفظ  القرآن             )٣
 .حيث أن هناك فجوة كبيرة بين القرآن وبينهما اآلن.. الكريم

 القرآن الكريم  فتح الباب واسعا للبحث العلمى  داخل  )٤

نظام التعليم الفردى يعطى الفرصة لكل طالـب للـسير حـسب ذكائـه               )٥
واجتهاده وفي هذا انصاف للدارس كما فيه فائـدة اقتـصادية وتنمويـة             
للمجتمع من حيث انه يختصر اعوام الدراسة في المدارس العادية التـي            

التنموية يضيع فيها زمن كثير من الطالب النابغين فتهدر بالتالي الطاقات        
 .البشرية

االستفادة القصوى من الزمن وهذا يتمثل في ان اليوم يبـدأ مبكـرا وينتهـي                ) ٦
الفطـر  ( متاخرا مع وجود فترات للراحة وعدم وجود عطـالت اال العيـدين     

 ).واالضحى
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 من النظريات التربوية التعليمية المستوردة من الخـارج والتـي           الخروج )٧
عـن هويتـه وعقيدتـه وال تتـيح         تكبل سير التعليم في الدولة وتفصله       

 .االنطالقة لالذكياءمن االبناء

 المالي من حيث ان تكلفة االدوات الكتابية للدراسة في المدرسة           االقتصاد )٨
من تلك التي تكلفها فـي      %) ١(القالانية لالربعة سنوات االولى تساوي      

 الكتابيـة األدوات  سنوات االربعة فان تكلفة      بعد ال  أما ..المدارس العادية 
للدراسة في المدارس القرآنية تتقلص الى الصفر وذلك ألن طالب الفصل           
األول يستفيدون من االلواح الخاصة بطالب السنة الرابعـة المتخـرجين           

  .وبالتالى لن تكون هناك ألواح جديدة
ختاما فان الفائدة القصوى تتمثل فى التوجه الصحيح هللا سبحانه وتعـالى             )٩

  .ماد األمة السودانية الجديدة ان شاء اهللالذى سيسود أجيال المستقبل ع

�ا��Eر
@�ا��#'1# ���Eا� h�ij� وع�U�� دان:)��$   

 3? T�Uا� m�C� �$�C� ءا)�� �� ا�(:دان(ا������	ارس ا�Oاة ا��:((  

 بقرية الشيخ طه األبيض اإلسالميبدأت هذه التجربة بمجمع الشيخ طه 
 بين الرئيسيى على الطريق البطحانى محافظة الحصاحيصا بالوالية الوسط

 كلم جنوب )١٥( كلم جنوب الخرطوم، )١٥٥(تبعد التي الحصاحيصا ومدنى 
صادقت عليه وزارة التربية والتعليم بالوالية الوسطى لقد الحصاحيصا، و

.. م٢٩/٨/١٩٩٠ بتاريخ ١/أ/٢٧:خطابها نمرة مية خاصة بموجبليعتكتجربة 
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 إشرافي المجمع على هذا النمط تحت  فتح أفرع لهذافي منحت فيه الحق والذي
 جميع أنحاء الوالية الوسطى على أن تظل هذه التجربة تجربة فيالخاص 

وبحمداهللا أثبتت التجربة  .خاصة تتبناها الوالية الوسطى متى ما أثبتت نجاحها
  .نجاحا باهرا

 علها تكون األساس رؤى بعد ذلك نقل هذه التجربة لمدارس مرحلة 
 المجتمع وأشد تأثيرا وسميت المدرسة القرآنية حيث فيا أسرع وأقوى وقع

  . تشرف عليها وزارة التربية والتعليمالتيمدرسة األساس محل أنها تحل 

هـ تم طرح فكرة البعث ١٤١٢وفى السابع والعشرين من رجب 
 المكاشفى الباقي الشيخ عبدسيديالقرآنى بين أبناء قرية الشكينيبة على أوالد 

 الشعبية بالقرية فاستجابوا دون تردد وبعدها تمت مناقشة هذه ومن ثم اللجنة
  .والمركزي الوالئى يينالخطة على المستو

الفريق عمر /  تم لقاء مع األخهـ١٤١٢ففي شهر رمضان المعظم عام 
عبد / حمد البشير رئيس مجلس قيادة الثورة والوزراء ضم العميد الركنأحسن 

الشريف احمد / واألخ.. مجلس قيادة الثورة الرحيم محمد حسين األمين العام ل
 الضعيف طه احمد آنذاك وشخصيعمر بدر نائب والى الوالية الوسطى 

 عمر حسن أحمد وتمت المباركة التامة لها من جانب األخ الفريق .المكاشفى
  .البشير
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ير مع الوالد  أخاجتماعهـ ثم عقد ١٤١٢  عام عيد الفطر المباركفي
 سيدي وأسرة المكاشفى عبدالباقي الشيخ عبدالباقي الشيخ يالكريم الشيخ الجيل

 المكاشفى واللجنة الشعبية بالقرية وأسرة التعليم بالقرية تم فيه عبدالباقيالشيخ 
  .وضع اللمسات األخيرة لهذا المشروع وكل هذا كان تمهيدا

وبناء عليه تمت المخاطبة الرسمية لنا من جانب الوالد الشيخ الجيلى 
 المكاشفى واللجنة الشعبية بتحويل مدارس مرحلة األساس دالباقيعبالشيخ 

  .م٩٢/١٩٩٣بالشكينيبة إلى مدارس قرآنية منذ العام 

حامد محمد على / ومن ثم وضع تصور لهذا المشروع ورفع لألخ
 برئاسة اجتماع فينوقش .. ) التربية والتعليم بالوالية الوسطىوزير (تورين

 مرحلتي ومديري.. العام للتربية والتعليم بالواليةضم األخوة المدير الوزارة 
 طه أحمد. د(اإلسالمي  بالوالية وممثل مجمع الشيخ والثانوي األساس
مدير / واألخ..  محافظ محافظة المناقلإسماعيلقاسم على /  واألخ)المكاشفي
خ صالح ي بالمناقل وممثل اللجنة الشعبية بالشكينيبة والشوالتوجيهاإلرشاد 
 ولقد كان االجتماع موفقا نوقش فيه الجيلى ممثال للوالد الشيخ الجيلىالشيخ 

  .األمر مناقشة تامة
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وبحمد اهللا تم تدريب الرعيل األول من المعلمين فى مجمع الشيخ طه 
بدأ التدريس بالمدرسة . م١٢/٩/١٩٩٢ إلى ١٢/٨ في الفترة من ياإلسالم

  .م٢٣/٩/١٩٩٢القرآنية بالشكينيبة في 

مع زيارة كريمة قام بها لنا الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري تزامن هذا 
ووقف على الفكرة ومن ثم أخذها وبدأ تطبيقها بالعاصمة القومية الخرطوم عن 

  .طريق جمعية اإلصالح والمواساة

كما تم فتح مدرسة الشهيد عبدالعظيم السيد بكنانة بالنيل األبيض وذلك 
  . الشيخ طه اإلسالميبعد أن تم تدريب المعلمين بمجمع 

األخ الشريف ) آنذاك(م تبت والية القضارف بقيادة واليها ١٩٩٤في عام 
بدر هذه التجربة وأوفدت عددا من المعلمين للتدريب على الطريقة بمجمع 

ومن ثم فتح عدد سبعة مدارس كدفعة أولى، زيدت فيما . الشيخ طه اإلسالمي
  .هادة األساس بالواليةولقد كانت من المدارس األوائل في ش. بعد

في والية القضارف تمت تجربة للمقارنة بين أداء مشايخ الخالوي 
. في تعليم الطالب) بعد تدريب األساتذة على الطريقة(وأساتذة التربية والتعليم 

فكان الفرق واضحا حيث أن أداء معلمي وزارة التربية والتعليم أفضل بكثير 
  .من أداء مشايخ الخالوي
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م وافق السيد الوكيل األول لوزارة التربية والتعليم ١٩٩٥في عام 
على هذه التجربة كما وافق على فتحها في ) عبدالباسط عبدالماجد/ األستاذ(

خاص بتأريخ / وت ك : وذلك بموجب خطابه بالنمرة. جميع واليات السودان
  .م٢٠/٧/١١٩٥

في كل من اآلن هذه التجربة تبنتها الدولة وطبقتها وأفردت لها إدارات 
كما أن هناك عددا من الواليات . الجزيرة، الخرطوم والقضارف: واليات

  . يسعى إلى تطبيقها

تم تسجيل هذا المشروع لدى المجلس االتحادي للمصنفات األدبية والفنية 
  .المكاشفي طه أحمد: م باسم٢٧/٨/٢٠٠٩ك بتأريخ ٩/ م ٢٠٠٩/ ط٨بالرقم 

  :سؤال مهم

  التجربة وقد مضى عليها أكثر من عشرين عاما؟لما ذا لم يتم تعميم هذه 

  : اإلجابة

لعل السبب يرجع في االعتماد في تدريس القرءان الكريم على المشايخ 
  .وعدم االعتماد على المعلمين وتدريبهم

�+�#��U��$ ��(��	ارس ا�Oس وا����Bارس اO� P�$ �(ر�	م�2١٩٩٢م  �  
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ى والقرآنى فى مدارس  من التحصيل األكاديمأسبوعاًربعة عشر أبعد 
  :االساس والمدرسة القرآنية بالشكينيبة جاءت النتيجة على النحو التالى

 من الدارسين بالمدرسة القرآنية فى مستوى واحد مع الدارسين فى )%٨,٣٣( )١
  .المدرسة العادية

 من الدارسين فى المدرسة القرآنية تقدموا على الدارسين فى )%٩١,٦٦( )٢
فقد حفظوا الحروف كلها وبعضهم تعلم .. تحصيلالمدرسة العادية فى ال

  .الكتابة والقراءة
 من الدارسين بالمدرسة القرآنية تعلموا الكتابة والقراءة فى )%٤١,٧( )٣

  .ثمانية وتسعين يوما أى أربعة عشر أسبوعا
 من الدارسين بالمدرسة القرآنية تقدموا كثيرا على غيرهم فقد )%١١,٧( )٤

مع الكتابة المضبوطة بالشكل لعدد من السور استطاعوا والحمد هللا الحفظ 
  . سورة)١٦ إلى ٩(يتراوح بين 

 أسماء اهللا الحسنى والسيرة والفقه والتهذيب -في مجال العلوم األخرى )٥
تقدم الدارسون فى المدرسة القرآنية كثيرا على رصفائهم فى المدرسة 

  .العادية
K���(��	ر�� ا�Oر?� ا��:  

ل مدرسة األساس القائمة أصال أما اذا  تحل محالقرآنيةالمدرسة    
  :انشأت من جديد فانها تكون على النحو التالي
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�:ن �P) أ(ا��Oر�� ا�	��)�� Eو�:  

قاعة للدراسة تسمى قرآنية ويمكن أن تكون مسجدا، فى المناطق التى  )١
وهذه القاعة تمثل األربعة فصول األولى فى مرحلة .. اليوجد بها مسجدا

) .                                                                 رابعة.. ثالثة.. ثانية..أولى(األساس ففيها تدرس 
  .مكتب المعلمين )٢
  .مخزن )٣
 .فصل واحد )٤

  .ميز المعلمين )٥
  .دورات مياه )٦

�:ن �P) ب( ا��Oر�� ا�	��)��E�:  

  ).القرآنية(قاعة للدراسة  )١
  .أثنين مكتب للمعلمين )٢
  .أربعة فصول )٣
  .معمل ومكتب )٤
  .مخزن ومكتب  )٥
  .ميز للمعلمين )٦
  .داخلية للطلبة )٧
  . سفرة  )٨
  . دورات مياه )٩
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�:ن �P) ج(ا��Oر�� ا�	��)�� E�:  

 .زائدا المرحلة الثانوية) ب(منشآت المدرسة القرآنية 

  

��@
  و�I0ت ��ر

  

/ السيد: أول وزير تربية والئي يوافق على هذه التجربة كتعليم خاص ����
  .عثمان علي صالح كوداي

يوافق على هذه التجربة ) والئي( لوزارة التربية والتعليم أول مدير عام ����
   .يوسف الخير إسماعيل/ األستاذ :كتعليم خاص

  الشريف عمر بدر/ السيد  :أول نائب والي تبنى هذه التجربة ����
أول وزير تربية والئي يوافق على تطبيق هذه التجربة في المدارس  ����

  .حامد تورين/ األستاذ  :الحكومية
مدرسة الشكينيبة : اس حكومية قرءانية في السودانأول مدرسة أس ����

  .القرءانية
الجيلي / األستاذ :أول مدير مدرسة أساس قرءانية حكومية في السودان ����

  .الشيخ الطيب المكاشفي
عام  :أول دفعة جلست المتحان شهادة األساس من المدارس القرءانية ����

  .م من مجمع الشيخ طه اإلسالمي١٩٩٤/١٩٩٥
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 أحمد عثمان فضل اهللا.د :دارس القرءانية يدخل جامعةأول طالب من الم ����
  .) جامعة إفريقيا العالمية-  كلية الطبفيتخرج (
النفقة الخاصة لحافظ القرءان (أول جامعة تتبنى تخفيض المصاريف  ����

  .جامعة إفريقيا العالمية ):الكريم
 أول مدير جامعة يصدر قرارا بتخفيض المصاريف الدراسية لحافظ ����

  .عبدالرحيم علي/  البروفيسور:ريمالقرءان الك
لحافظ القرءان ) نفقة خاصة(أول والية تتبنى دفع مصاريف دراسية  ����

  .والية الجزيرة  :الكريم
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mا��ا��:  

:  بتـأريخ – الخـالوي فـي الـسودان    –المنتدى الوطني والمنبر الحـر      . ١
  html.3028t/vb/com.sudantop.www://http :م على الموقـع   ١٦/٦/٢٠٠٨

T
 .م٥/١٢/٢٠١١: $jEر
 منتدى السودان علـى     – الخالوي في السودان     –شبكة الشامل االجتماعية    . ٢

ــع ــأريخ ب t?php.showthread/vb/net.mugrn.www://http=37362 :الموق ت
  .م٥/١٢/٢٠١١
    :الخالوي في السودان وآفاقها على الموقع. ٣

598=t?php.showthread/vb/com.wadeshaib://http   T
  .م٥/١٢/٢٠١١$jEر
الخالوي في السودان وكيف حفظت للسودان إسالمه وعروبته على . ٤

 : الموقع
http://www.alawamra.com/vb1/showthread.php?2487-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%AA-
%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87/page2 

  .م٥/١٢/٢٠١١: بتأريخ
  - مـصر    – إيناس توفيق    –الخالوي كنز العروبة واإلسالم في السودان       . ٥

  دولة الكويت- وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -مجلة الوعي اإلسالمي    
   :على الموقع
517=issue&2043=sdd?php.article/view/topics/com.alwaei://http   
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 ر٣/٩/٢٠١٠: تأريخ العدد ، ٥٣٢: م، رقم العدد٥/١٢/٢٠١١بتأريخ 

  :   على الموقع- الموسوعة الحرة –التعليم في السودان . ٦
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D

9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%

AF%D8%A7%D9%86 

  .م٥/١٢/٢٠١١: بتأريخ
 


